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PRZEDMOWA.

Stosunki historyczne Wgier z narodem polskim rozpo-

czy si równoczenie z przyjciem przez Wgry chrzecija-

stwa, tudzie uksztatowaniem si ich w królestwo. Mae-
stwo ksicia Gezy z Adelajd, siostr ksicia polskiego, Miesz-

ka, jest niejako przedwstpnym symbolem tych cisych
zwizków, jakie nastpnie czyy lud Arpada z ludem Pia-

stów poprzez dol i niedol tak mnogich stuleci.

Sploty losów tych dwóch narodów nie s jeszcze dosta-

tecznie opracowane ani z wgierskiej, ani z polskiej strony,

a jednak ile zajmujcych a mrocznych zagadnie oczekuje

na tern polu swego rozwizania! O ile gruntowniej pojmo-

walibymy wzajemnie nasz rozwój, gdybymy mogli porów-

nawczo zestawi historj obu ssiednich narodów, ich zadzi-

wiajco podobne urzdzenia wewntrzne, oraz ich kulturalne

stosunki.

Mnóstwo szczegóów z polskiego prawa cywilnego i roz-

woju kultury w Polsce dopiero wtedy w caej peni mona by-

oby zrozumie, gdyby za podstaw bada wzi historj w-
gierskich instytucyj. które wywieray wpyw na rozwój pol-

skich.

Widzc, jak wielka mnogo pracy czeka historyków na

tem polu, wziem sobie za zadanie ycia swego studjowanie

tych wzajemnych stosunków, aeby— o ile skromny zakres si

moich pozwoli — rozwietli stosunek Wgier do bratniego

narodu polskiego w dobrej i w zej doli, zarówno wród blas-

ku, jak zmierzchu chwil.

Alici czasy dzisiejsze nie sprzyjaj pracy nad stulecia-

mi, pogronemi w pomroce przeszoci. Wielka wojna wia-

towa i zwizane z ni wypadki tak bardzo zajmuj intelekty

ludzkie i tyle nasuwaj zagadnie, domagajcych si odpo-

wiedzi, e i nauk poszczególne gazie zmuszone s nagina
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si do aktualnych wymaga doby i skierowywa uwag swoj
ku tym kwestjom, które stoj w bliszym zwizku z chwil

obecn.

Jednym z takich to nowych problematów jest kwestja pol-

ska, czekajca obecnie wród przewrotów wiatowej zawieru-

chy na swój moment przeznaczeniowy.

Naród polski po niezliczonych cierpieniach stan na

progu nowej doby, gdy, oswobodzony z pt moskiewskich,

odzyska ma swoje niepodlege, pastwowe istnienie.

Na wstpie do tego nowego okresu moe nie bdzie rze-

cz zbyteczn rzuci okiem wstecz, na stosunki polsko-w-

gierskie najbliszego z ubiegych stuleci, gdy te, jako ssia-

dujce bezporednio ju z nasz, obecn epok, w cilejszym

pozostaj zwizku z teraniejszemi wydarzeniami, przez co

w znacznej mierze dopomagaj do rozjanienia ich, dopenia-

jc je, zasuguj zatem na najcilejsz uwag publicystów,

tudzie wyksztaconego ogóu.

Przyjacielski stosunek, jaki czy te dwa ssiednie na-

rody przez cig XIX stulecia, jest wymownym dowodem tej

wzajemnej sympatji, jaka panowaa midzy niemi od prasta-

rych czasów.

Przytem stosunki polsko-wgierskie ubiegego stulecia

stanowi niezbity dowód, i wszyscy gbiej mylcy mowie
obydwóch narodów ywili to przekonanie, e przyja ta za-

równo dla Polaków, jak dla Wgrów tylko poyteczn by
moe i bogosawione wyda owoce.

Drobna ta praca niedawno wysza w jzyku wgierskim;

przekadu z wgierskiego dokonaa p. Bolesawa Jaroszewska,

znakomita tómaczka autorów wgierskich. Za mudn Jej

prac skadam serdeczne podzikowanie.

Warszawa, w grudniu 1918 r.

Dr. Adrjan Diveky,
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Plan przyczenia Galicji do Wgier.

Upadek Polski by dla Wgier zarówno z politycznych,

jak i ekonomicznych wzgldów faktem nader ujemnym. Po-

midzy Polakami a Wgrami istniay od wieków stosunki

przyjazne, a jeli kiedy niekiedy trafiy si nieporozumie-

nia, to byy one raczej natury osobistej, dotyczce dynastycz-

nych, wasnych interesów tego lub owego monarchy, nie do-

tyczyy za duchowego wiata obydwóch tych narodów.

Nieporozumienia te byy zreszt przemijajce i tylko po-

wierzchowne.

Przeladowani na Wgrzech bohaterzy, wszyscy bojow-

nicy wolnoci, poczwszy od Andrzeja, Beli i Lewenty, a
do Franciszka Rakóczi'ego II-go, znajdowali w dniach wy-

gnania przytuek u swoich polskich ssiadów. W przeszo-

ci potrzebowali Wgrzy Polaków jako tarczy przeciwko nie-

mieckiemu centralizmowi i tureckim najazdom, w obecnych

za czasach widz w nich przedmurze od grocej im z pó-

nocy naway moskiewskiej.

Upadek Polski i pod wzgldem gospodarczym przy-

niós dla Wgier ujemne skutki: z rzplit polsk bowiem -
czyy nas nader oywione stosunki handlowe, wywóz nasz

przez port Gdaski kierowa si na pónoc i poudnie

Europy.

Wgrzy ze szczerym alem i wspóczuciem patrzyli na

trzykrotny podzia Polski, nie byli jednak w stanie temu
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przeciwdziaa, gdy nie pozwalay na to stosunki polityczne;

nie mogli nawet sowem zaprotestowa, poniewa na W-
grzeci przez dugi szereg lat nie zwoywano sejmu.

Marja Teresa obja w posiadanie Galicj, powoujc
si na prawo do niej korony wgierskiej: tymczasowo jednak

ze wzgldu na warunki administracyjne przyczya j do

Austrji. Pomimo reklamacji ze strony Wgrów, którzy, po-

woujc si na prawa wgierskie, kilkakrotnie domagali si

przyczenia Galicji do Wgier, Galicja pozostaa przy Austrji.

W roku 1790 zagadnienie to ponownie wypyno i to nie

z inicjatywy Wgrów, lecz Polaków galicyjskici, którzy

ujawniali yczenie, aby ich przyczono do Wgier — lecz

i to byo bezskuteczne.

Po kongresie wiedeskim, na którym utworzono Kró-

lestwo Polskie lub inaczej t. zw. Kongresówk, znów odya
na Wgrzech myl, eby jednak doprowadzi do skutku

przyczenie do Wgier prowincji, uzyskanej przez Austrj

na zasadzie praw korony wgierskiej.

Na sejmie r. 1825—1827 stany wgierskie day w jed-

nym ze swoich „gravamenów", aby Galicj i Lodomerj

przyczono do Wgier, a tymczasem eby chocia zniesiono

co trzydziecin midzy Galicj a Wgrami.
Niewiele brakowao, by yczenia Wgrów, którym Wie-

de stawa wpoprzek, nie zostay urzeczywistnione. Stosun-

ki bowiem midzy Rosj a Austrj w latach 1828—1829 za-

ostrzyy si do tego stopnia, e w r. 1829 car Mikoaj I zupe-

nie powanie myla o zbrojnem wystpieniu przeciwko

Austrji. Plan kampanji by ju obmylony, a równoczenie

Rosjanie nader bacznie ledzili usposobienie Galicjan. Hra-

bia Tatiszczew, pose rosyjski w Wiedniu, oznajmi swojemu

rzdowi, i Polacy galicyjscy nader chtnie poczyliby si

ze swoimi rodakami ^).

Koronacja Mikoaja I-go w Warszawie 1829 r. bya wy-

') 8z. Askenazjj. Wczasy liistorycziie. T. III, str. 266.
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mierzona przeciwko Austrji; fakt ten wywoa w Wiedniu pe-

wien niepokój, a nie przemin te bez wywarcia wraenia

w Galicji. cznie z tem ukazao si w prasie warszawskiej

kilka artykuów, ywemi barwami malujcych ndz Galicjan

i porównywajcyci j z dobrobytem Polaków w Królestwie ^).

Pokój, zawarty przez Rosj w Adrjanopolu, rozwiza jej

rce, co tembardziej powikszao niebezpieczestwo, groce
Austrji ze strony pónocnego ssiada.

Wzgld na powyej wyuszczone okolicznoci (t. j. na

niezadowolenie Galicjan, tudzie na groz moliwego na-

jazdu m,oskiewskiego) skoni rzd wiedeski do wyrzeczenia

si Galicji na rzecz Wgier. Koronacj nastpcy tronu, Fer-

dynanda, uznano za najodpowiedniejsz sposobno do ogo-

szenia aktu postanowionego zwrotu, który to akt jedno-

czenie mia suy jako odpowied na koronacj Mikoaja

w Warszawie.

Wobec tego, stany, zebrane na sejmie koronacyjnym

w miesicu wrzeniu 1830 r., ponownie zajy si kwestj

przyczenia Galicji do Wgier i wystosoway do króla odpo-

wiedni petycj, ujt w cztery punkty. Król w odpowiedzi

swej z dn. 24-go wrzenia oznajmi, i w zasadzie zgadza si

na wszystkie cztery punkty petycji i e w tym celu zwoa do

Wiednia mieszan komisj (commissio mixta), zoon
z przedstawicieli wgierskich stanów i wgierskiej kancelarji

dworu, tudzie wysaców zarzdu Galicji.

Sowem — król przychyli si do dania stanów i po-

zostao wic tylko opracowanie szczegóów. Postanowienie

królewskie zdawa si jeszcze potwierdza i ten fakt, e pod-

czas uroczystoci koronacyjnych oficjalnie rozwinito sztan-

dary Galicji i Lodomerji.

Wszystkie te jednak projekty obrócone zostay wniwecz

wobec powstania listopadowego.

O Sz. Aske7i azy. Wczasy historyczne. T. III, str. 267.
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2 chwil wybuchu powstania w Królestwie Galicjanie

z zapartym oddechem ledzi poczli przebieg wypadków,
oczekujc wyzwolenia z pod jarzma moskiewskiego i prokla-

mowania niepodlegoci; zdawano sobie dokadnie spraw,
e od rozstrzygnicia tego zagadnienia zale i losy Galicji.

Wród takich okolicznoci zrozum.ia jest rzecz, i w danej

chwili nie móg by popularnym plan przyczenia Galicji

do Wgier.

Oprócz powyszych, istnia jeszcze jeden szkopu, któ-

ry planowi temu stawa wpoprzek. Ksi Lobkowitz, gu-

bernator Galicji, dokada ze swojej strony wszelkich stara,

aby plan ten udaremni, poniewa wraz z realizacj tego

planu utraciby zajmowane wysokie stanowisko. Porusza

tedy wszystkie swoje stosunki i wpywy, aeby denia W-
grów spezy na niczem.

Te wic wzgldy, przedewszystkiem za powstanie

listopadowe, z powodu którego car Mikoaj I musia si wy-

rzec zajcia Galicji, przyczyniy si do zaniechania myli po-

czenia Galicji i Wgier. Teraz móg si ju Wiede nie

lka inwazji rosyjskiej. Wkrótce do tego przyczyy si
jeszcze i inne przyczyny. Po zgnieceniu powstania polskie-

go rozpoczy si w Królestwie gwatowne przeladowania,

na skutek których ustao raptem irredentystyczne denie Ga-

licjan ku Królestwu. Skoro za ustay powody, dla których

Wiede skania si ku przyczeniu Galicji do Wgier, eo

ipso cay ten projekt straci podstaw bytu i powoli zosta

zapomniany.



Wgrzy a powstanie polskie 1831^go roku.

Wybuche w r. 1830 t. zw. „listopadowe" powstanie

które byo naturalnym wynikiem drakoskicli i niezgodnych

z konstytucj rzdów cara Mikoaja I-go, miao smutny dla

Polaków koniec. Fatalny wynik bitwy pod Ostrok przy-

piecztowa los powstania, a dla Polaków smutne nastay

dni. Rozpocz si ucisk w caej peni. Dyszcy zemst
car Mikoaj I gorliwie j niweczy wszelkie pozostae

jeszcze swobody konstytucyjne.

Europa niewiele si troszczya o los Polaków, którzy

wówczas najwicej liczyli na Francj; lecz ani Ludwik Filip,

ani angielski lord Palmerstone nie myleli wcale popiera

Polski. Zwrócono wic oczy na Austrj, nawet ofiarowywa-

no tron polski arcyksiciu Karolowi: Metternich jednake

zerwa wszelkie rokowania z powstacami. Najbardziej wro-

giemi dla Polaków okazay si Prusy, które zawary z Rosj
przymierze przeciw Polsce.

Chocia we francuskiem i niemieckiem spoeczestwie

trafiay si przejawy wspóczucia i zainteresowania dol
opuszczonych przez wszystkich Polaków, to jednak nigdzie

przejawy te nie byy tak samorzutne i szczere, jak na W-
grzech, gdzie komitaty i sejm przedsibray wszelkie w ich

mocy bdce kroki w interesie pokonanych Polaków.

W chwili, gdy wybucho powstanie polskie, skoczy
si ju sejm wgierski 1830 r.; gdy za w r. 1832 na nowo si

zebra, naród polski lea ju pobity u nóg olbrzyma-

zwyczcy. W midzyczasie zatem od jednego sejmu do

drugiego jedynie komitaty byy tem forum, na którem dane
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byo narodowi wgierskiemu zajmowa jakie stanowisko

wzgldem Polaków.

Nie omieszkaa te uczyni tego wiksza cz komita-

tów. Na czele ruchu sta komitat Bars, gdzie na wiosennem
zebraniu ogólnem d. 4-go maja 1831 r. za inicjatyw Jana

Balogh'a, tudzie obydwóch wice-upanów (wbrew przeciw-

nemu stanowisku nadupana) postanowiono, e, skoro tylko

sejm zostanie zwoany, natychmiast podana bdzie proba do

Majestatu o pozwolenie naradzenia si nad tem, w jaki spo-

sób Wgrzy mogliby popieszy z pomoc Polakom w ich

nader krytycznem pooeniu. Niechby wolno byo tymcza-

sem cho zboe i bro swobodnie do Polski przewozi, ae-
by bodaj tem narazie wspiera Polaków. Na zebraniu wy-

powiedziano si i za tem, aeby opinj innych komitatów

take równie przychylnie dla Polski usposobi ^).

Rezolucja komitatów bya bardzo niemia dla Metter-

nicha, wszelkiemi wic siami stara si jej przeciwdziaa.

Nadupanowie otrzymali polecenia, aby przeszkodzili pro

pagandzie, zainicjowanej przez komitat Bars ^), — mimo to-

okoo 36 komitatów (m. in.: Pozsony, Nógrad, Yeszprem,

Toina, Bars, Abauj, Borsod, Szatmar, Arad, Csanad, Toron-

tal i t. d.) przejy si spraw polsk, jak wasn ^).

') Archiwum pastwowe wgierskie. Praes. 1831, nr. 731.

'^) „ . . . entweder lediglich bei Seite gelegt, oder ais ein unueber-

legter und gesetzwidriger Schritt beanstandet werde". Archiwum pa-
stwowe wgierskie. Praes. 1831, nr. 749.

Jak dalece usiowa Metternich stumi przejawiajc si w caym
kraju sympatj dla Polaków, dowodzi take rozporzdzenie jego, wzbra-

niajce peszteskiej firmie artystycznej Grimma wystawiania w witrynie

sklepu podobizn mów, stojcych na czele powstania polskiego („diese

dem Geiste der Unruhe und des Liberalismus eine Nahrung darbieten-

den Abbildungen). Archiwum Pastwowe Wgierskie. Praes. 1831, nr. 914.

3) Nader charakterystycznym dowodem uczu przyjacielskich, ja-

kie panoway w komitatach dla Polaków, jest m. in. list lir. Vay, nad-

upana kom. Bereg do kanclerza z d. 25-go maja 1831 r. „Przy tej spo-

sobnoci zmuszony jestem i to równie zaznaczy, e przedstawiciele
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Wie o takiej postawie komitatów wgierskich wywo-

aa gboki oddwik w Warszawie. Na rewolucyjnym sej-

mie d. 25-go czerwca 1831 r. Franciszek Woowski, pose

warszawski, powsta i wyrazi podzik narodowi wgier-

skiemu za to, e tak wielka ilo komitatów zwrócia si do

monarchy z poparciem sprawy polskiej. „Wszyscy bez wt-
pienia — temi sowy rozpocz mow swoj Woowski —
przejci bylimy uczuciem najwyszej wdzicznoci i z naj-

wikszem uniesieniem czytalimy adres dwudziestu kilku

komitatów wgierskich, Cesarzowi J. M. C. austrjackiemu

podany, z silnem przeoeniem, aeby narodowi polskiemu

pomocy swej nie odmówi. Szlachetny naród wgierski

przywiód na pami drogie kademu Polakowi wspomnie-

nie cisych wzów, jakie przez tak dugi czas oba narody

czyy, gdy wzajemnem dawaniem i przyjmowaniem królów

bylimy spokrewnieni, lecz co wicej — komitaty wgierskie

nie wahay si przypomnie swojemu monarsze, e piersi to

walecznych wojowników polskich pod dowództwem bohatera

wieków, niewygasej pamici Jana III-go, byy tarcz i przed-

murzem Europy, a najwicej pastwa niemieckiego przeciw

olbrzymiej wówczas potdze ottomaskiej, która ju cho-

Barsu, którzy weszli w kontakt ze wszystkiemi komitatami, czyni wiel-

k wrzaw. Opinja powszechnie wypowiada si za Polakami. Nawet

mój kochany, zawsze tak lojalny komitat zaledwie jestem zdolny utrzy-

ma, tem wicej, i w tych kresov/ych stronach, gdy spojrz w przy-

szo, nawet nie mog tak bardzo atakowa porywów, przeciwnych

Moskalom". Archiwum pastwowe wgierskie. Praes. 1831, nr. 895.

Sympatji tej i to równie dowodzi, e w pogranicznych komita-

tach kobiety kad woln chwil powicay skubaniu szarpi dla ran-

nych Polaków. Pulszky F. „Moje ycie i moje czasy" („Eletem es

korom"). Przed rewolucj. Budapeszt, 1880, str. 33.

Moemy tu wspomnie take akcj Maurycego Perczela, póniej-

szego jeneraa, który chcia z poród peszteskiego puku kanonierów

werbowa ochotników do polskiego powstania. Na skutek doniesienia

wadz wojskowych, zosta przed sd zapozwany, póniej jednak od odpo-

wiedzialnoci uwolniony. Arch. pastw, wg. 1831. Praes.
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rgwie swoje pod murami Wiednia rozwina". — Podnios-

ym tonem wypowiedzian mow zalcoczy Woowsl^i

wnioslciem, aby sejm wyrazi podzil^ narodowi wgierskie-

mu i Icomitatom, za zredagowaniem tej podzilci aby si za-

j l^asztelan Juljan Niemcewicz.

Niemcewicz podzikowa za zaszczytne wezwanie i oznaj -

mi, e, skoro tylko otrzyma odpowiedni rozkaz od obydwócli

Izb, natycimiast— w miar si swoicli i uzdolnienia— po-

lecenie to z radoci wykona ^V Jakote przygotowa odpo-

wiednie pismo do Wgrów, ale tymczasem Rzd Narodowy,

bez wiedzy sejmu na swoj rk wystosowa tak odezw
pod dat 5-go lipca.

Na posiedzeniu sejmu z d. 28-go lipca marszaek oznaj-

mi, e Rzd Narodowy ju przygotowa odezw do narodu

') M. Rostworowski. Diarjusz sejmu z roku 1830—1831. Kra-

ków, 1911. T. V, str. 72. Niemcewicz w pamitnikach swoich tak

pisze o tej odezwie: „Nie rozumniej postpowano sobie na dzisiejszej

sesji sejmowej. Wniós naprzód na niej deputowany (Woowski Franci-

szek) uchwalenie podzikowania Wgrom za adres, który do króla swe-

go, cesarza Franciszka, podali, przypominajc mu, jak wiele dom austrjac-

ki winien jest Polsce; proszc gorco, aby im wolno byo wspiera Po-

laków ywnoci i broni. Tak popularna materja z okrzykiem przyjta

bya i mnie polecono, bym do narodu wgierskiego podzikowanie za

ten dowód przychylnoci napisa. Jako, wróciwszy do domu, wygoto-

waem je spokojnie, atoli zastanowienie radzio dowiedzie si z pewnych

róde, czyli ta odezwa, w gazetach tylko umieszczona, bya autentyczna.

Poszedem wic do ks. Czartoryskiego, który mi powiedzia, e wicej

ni wtpi o autentycznoci tej, e nie byoby politycznie ogasza po-

dzikowania takie niepewne narodowi bez wiadomoci Franciszka, któ-

ryby to wzi za uwaczanie sobie; e nie przystao sejmowi tak uro-

czystego kroku czyni na wiar jednych gazet. Nie przestajc na tem,

poszedem do konsula austrjackiego. Ten mnie zapewni, e pismo W-
grów nie byo prawdziwe, e oprócz sejmu aden komitet (sic) nie ma
prawa podawa ich królowi wgierskiemu, e nadto odpowied ta le

wzita byaby przez Franciszka, jako uwaczajca powadze jego; nie lubi

on, by ludy jego wdaway si w polityk". - J. U. Niemcewicza Pa-

mitniki z r. 1830—1831. Wyda Marjan Antoni Kurpiel. Kraków. Akad.

Umiej. 1909, str. 143.
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wgierskiego, a na sesji d. 5-go sierpnia odczyta Krysiski.

pose warszawski ^). W odezwie tej Rzd Narodowy wypo-

wiada wdziczno narodowi wgierskiemu, który wród
ogólnej obojtnoci w Europie sam jeden nie waia si uj
braterskiemi sowy za Polakami. Przypomina nastpnie

wzy iistoryczne, jakie czyy obydwa narody od najdaw-

niejszych czasów. ,,Koci Polaków i Wgrów le we wspól-

nej mogile pod Warn*'. Dawalimy sobie wzajemnie mo-

narciów: w równej mierze Polka jak Wgierka— Jadv/iga

przez przyczenie Litwy a po Dniepr i Dwin rozszerzya

granice swojego pastwa. Jak mio wspomina, e pogrom-

c Moskwy by ongi Stefan Batory, który daleko poza Dwi-
n poniós zwyciskiego ora polskiego i pod którego pano-

waniem wojska wgierskie tyle laurów zdobyy. Odezwa

koczy si owiadczeniem, i Rzd Narodowy wyraa naro-

dowi wgierskiemu najgbsz wdziczno za przyja
i wspóczucie i zaznacza, i obecne wydarzenia na zotej kar-

cie uwieczni braterski czyn Wgrów 2).

Na sejmie yw dyskusj wywoaa kwestja, która

z odezw tycli ma by wysana; zdania podzieliy si: jedni

*) M. Rostworowski. Diarjusz sejmu z r. 1830—1831. Kraków

1911. T. VI, str. 240-241.

2) Odezwa ta znajduje si w szwajcarskiem muzeum polskiem

w Rapperswilu pod sygnatur pism Leonarda Chodki. Przytaczam tu

nastpujcy ustp: Dabamus vicissimqiie dahatis reges et haud se-

mel uterue populus in fide et potestate ejusdem regis fuit. Ju-

cundissima san hodie memoria flliam regis polonam aeue ac

imgaricam, claram Hedvigim aretissimo vinculo copidasse Polo-

niam cum Lituania potenti ad Dtinam et Boryshenern protendisse

regni fines, quos hodie rmilto cum sudore et sanguine recuperare

summapere contendimus. Jucundissima san recordatio fortissi-

mum istum Moschorum domitorem esse regem Stephanum, qui

victricia sigfia Polona longe lateue ultra Dvinam protulit, cuis.

que duetu et auspiciis strenuae TJngarorwn copiae immortalem

sibi laudem gloriamgue compararunt'' . Odezw t podpisali: ksi
Adam Czartoryski, prezes Rzdu Narodowego,' gówny sekretarz Boro-

dowski i Horodyski, minister spraw zagranicznych (I. N. C b. 227).
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byli za odezw Niemcewicza, drudzy — Rzdu Narodowego.

Niemcewicza odezwa take bya czytana. (Tekstu jej, nieste-

ty, niema wród dokumentów sejmowych: prawdopodobnie

jednak tak znakomity literat, jak Niemcewicz, musia j pik-

nie zredagowa).

Hrabia Worcell i Jeowicki zaprojektowali, eby oby-

dwie odezwy przyj: i Rzdu Narodowego i Niemcewicza,

przyczem odezwa Niemcewicza niechby figurowaa jako spe-

cjalnie od sejmu skierowany wyraz podziki dla narodu w-
gierskiego ^). Krysiski przychyla si raczej ku odezwie

Rzdu Narodowego, uwaajc, e jest subtelnie cieniowa-

na 2), posowie za: Godebski i Wyk — przeciwnie, uwa-

ali, i uy warto jedynie odezwy Niemcewicza, poniewa
chocia krótsza ale jest skrelona swobodniej, szczerzej, tak,

jak naród do narodu powinien przemawia ^).

Na posiedzeniu 6-go sierpnia postanowiono nareszcie

odezw z podzikowaniem do Wgrów przekaza komisji

dyplomatycznej ^), gdzie jednak — zdaje si — i uwiza
chwilowo, gdy na posiedzeniu 30-go sierpnia pose Jeo-

wicki przedstawi interpelacj w tej sprawie ^), na co 3-go

wrzenia marszaek udzieli odpowiedzi, e tekst ju jest

gotowy ^).

Alici w owych dniach powstanie ju dogorywao. Pa-

skiewicz wanie oblega Warszaw, która 7-go wrzenia

pada. Rzd Narodowy przeniós siedzib swoj do Modlina,

a stamtd do Zakroczymia. Powstanie upado, ze wspó-

uczestników, kto móg, ucieka. Wiksza cz emigrantów

osiada w Paryu, gdzie skupili si przy ks. Adamie Czarto-

') Rostworowski. Diarjusz z r. 1830—1831. Kraków, 1911

T. VI, str. 241.

Rostworowski. Tame, str. 242.

Rostworowski. Tame, str. 244,

Tame, str. 251.

Tame, str. 506.

Tame, str. 544.
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ryskim i w mieszkaniu jego w „Hotel Lambert" zbiegay si
nici polskiej emigracyi.

Emigracja, widzc sympatj narodu wgierskiego, czer-

paa z niej otuch i pilnie ledzia przejawy wgierskiej opinji

publicznej. Znana bya take tre penej zapau mowy
Jana Balogh'a, wygoszonej na posiedzeniu komitatu Bars,

d. 25 lipca 1831 r.
i).

Odezwa, któr Borsiczky otrzyma od paryskich Pola-

ków, odczytana zostaa na posiedzeniu komisji narodowej

d. 20-go grudnia 1831 r. pod przewodnictwem Joachima

Lelewela, sawnego historyka polskiego. Na posiedzeniu

tem, na wniosek Sa7iietvskiego, uchwalono przesa podzi-

kowanie Wgrom, specjalnie za komitatom, za ich gorc
i szczer akcj w sprawie polskiej. Uprosili czonka komisji,

rodem Wgra, Karola Krajtsir'a, aby zredagowa odpowiednie

pismo; prócz tego postanowiono na nastpne posiedzenie

zaprosi mieszkajcych w Paryu Wgrów, aeby ich bliej

obznajmi z pooeniem Polaków i wej z nimi w cilej-

szy kontakt ^ j.

Krajtsir istotnie przygotowa polski i aciski tekst, za-

adresowany do Wgrów, i nawet, o ile mona wnioskowa
z podzikowania w ksice protokularnej, na wasny koszt

wydrukowa go kaza ^).

Odezwa pochodzi z d. 3 I-go grudnia 1831 r.: tekst jej

*) Mowa ta znajduje si w Rapperswilu wród rkopisów Chodki.

Leonard Chodko zostawi okoo 100 tomów kopij rkopimiennych, od-

noszcych si do polskich powsta i do emigracji. W 50-ym tomie tego

zbioru (Annales Polonaises recueiUies par Leonard Chodko) spotykamy

take mow Balogh*a (Discours, prononce par Jean de Balogh, le nestor

de la constitution hongroise, dans le Comitat du Palatinat de Bars, le

25 juillet 1831 apres les scenes sanglantes de Pesth et des autres pro-

vinces du nord de la Hongrie).

2) RapperswiL Annales Polonaises. T. 53, nr. 157 rkopisu.

3) Caoroczne trudy Komitetu Narodowego Polskiego, w dniu 8-ym

grudnia 1831 r. we Francji zawizanego. Pary, 1831— 1^38, str. 58.

Wgrzy a Polacy. ^



— 18 —

jest nieco cikawy i chropowaty. Pismo to, zredagowane
w tonie wyranie demokratycznym, powoujc si na prze-

szo obydwóci narodów, na wspólne historyczne stosun-

ki, mówi: ,,Bo cóby mogo by zaprawd dla badacza hi-

storji wietniejszego, dla mionika ludzkoci milszego, dla

przewódców ludów niepowoanych bardziej gronego, dla

Polaka za, który najszkaradniej poszarpany, oplwany i na-

ksztat wyspy pogrony w morzu nieprzyjació swoich,

a w obronie ojczyzny swojej do ostatnich si walczcy z pó-
nocnym, niebo oblegajcym olbrzymem, od szarlatanów wol-

noci karmiony zwodnemi nadziejami i oszukaczemi zami
i który od narodów, zdobnych mianem wyksztacenia ~ za

ca pomoc — westchnienie otrzymuje: (...dla tego Polaka)

witszego od tego ognia, z jakim ty, Wgrze, skarby swojej

piknej ojczyzny i bohatersk krew swoj dla jego obrony
gotów bye powici".

Odezwa ta koczy si sowami: ,,Przedtem jeszcze nie-

zupenie znikna wszelka nadzieja oswobodzenia ojczyzny;

sejm i gówny rzd w Warszawie w imieniu caego nieszczli-

wego narodu bez pustych ozdób stylowych niewypowiedzia-

n wyrazi ci wdziczno. Gdy za ten narodowy, witecz-
ny, skutkiem przeszkód, zbliajcych si postanowie wia-
towych, ledwie e zdy przyby do ciebie, najszlachetniej-

szy narodzie wgierski, przed swoje oczy bierzesz nielicznych

synów Polski, którzy czasu rozbicia ojczyzny swojej z yciem
uszli, zgromadzili si w Paryu i w imieniu wszystkich wy-

gnaców ten najwikszy czci naszej i wdzicznoci dowód
(skadaj).

,,Gdziekolwiekbd z bóstwem ojczyzny naszej los nas

zawiedzie, z caym ogniem mioci ojczyzny wici bdzie-

my do koca naszego ycia pami narodu o najczystszej

cnocie, któremu yczymy, aby zdoa by szczliwym obro-
c wolnoci Europy. Na naszym przykadzie naucz si, W-
grze, unika czarujcej pieni dworów: szuka podstawy dla

pastw w jednoci i sprawiedliwoci, i pamitaj na to, e
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Polska umieraa z oczami zwróconemi na Wgry, i moe ze-

zwoli Wszechmocny, i kiedy—dziki Wgrom— zmartwych-

wstanie!" Odezw t oprócz prezesa, Joachima Lelewela,

podpisao jeszcze dziewiciu czonków komisji, a midzy ni-

mi i Krajtsir M.

Tymczasem zebra si sejm wgierski 1832 r. Na sej-

mie tym poruszono równie i spraw polsk. Jan Balogh,

pose komitatu Bars, tym razem w Izbie niszej wygosi
wietne przemówienie w obronie sprawy polskiej, a ze wzru-

szeniem odmalowawszy nieszczliwy los Polaków, mow
swoj skoczy tem, e, jeeli Wgry nie podejm si inicja-

tywy w tej sprawie, to on i na miertelnem ou nie przesta-

nie powtarza: „biedny Polak, bo go cay wiat opuci, ale

biedny i wgierski naród, albowiem kto innych opuszcza —
sam take bywa opuszczony" 2). Inicjatyw Balogh'a po-

parli te inni, jak Vmj, Howdth, Teleky, Prdnaij. Perenyi,

a zwaszcza Palócsy, który w piknej swojej mowie wyrazi

myl, e jeeli królowie maj zwyczaj przywdziewa aob
po zmarych monarchach, to tak samo i narody nosi powin-

ny aob po innych narodach, aob, która wszake nie

wstgami i krepowemi welonami manifestowana by winna,

lecz sercem, i e nie jest to bynajmniej sentymentalna, czcza

deklamacja. Prosi, aeby byo wolno Wgrom wspiera

spraw polsk^).

Paryska komisja polska, która z tak ywem zaintere-

sowaniem ledzia walk o spraw polsk na sejmie wgier-

skim, zwrócia si do sejmu wgierskiego z jeszcze jedn

') Caoroczne trudy Komitetu Narodowego Polskiego, str. 37 —
43. Tame znajduje si i tekst aciski.

') Historja Narodu Wgierskiego (^Magy. Nemzet Tórtenee'').

T. IX, str. 350.

3) List Antoniego Hluszniewicza do Joaciima Lelewela. Fon-

tainebleau, 26-go lutego 1833 r. Muzeum polskie w Rapperswilu. Kore-

spondencja- Lelewela.
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odezw. Pomys wyszed od Bolesawa Ostrowskiego] gdy

odezw przygotowano, podpisali j w tajemnicy czonkowie

emigracji paryskiej dlatego, aeby rzecz, wyszedszy na jaw,

nie przysporzya trudnoci w przesaniu pisma. Datowan
16-go grudnia 1832 r. odezw Wieszczycki i Lelewel przesali

Borsiczky'emu, posowi trenczyskiemu ^). Zwrócono si do

posa trenczyskiego, poniewa komitat Trenczyski by jed-

nym z tych, które najgorcej przemawiay za spraw Polski -).

Wezwanie tej niezwykle dugiej, po wgiersku pisanej

odezwy brzmi: „Do przedstawicieli szlachetnego narodu

wgierskiego na sejmie". Tekst o wiele zrczniej zredago-

wany od poprzednich. Autor przeprowadza porównanie po-

dobiestwa historji polskiej i wgierskiej, podobiestwa

gównych rysów ich rozwaju, pokrewiestwo natur oby-

dwóch narodów i ich umiowanie wolnoci. Nastpnie opi-

suje cierpienia Polaków pod panowaniem Moskali, despo-

tyzm cara, który nie dotrzyma obietnic, danych na kongre-

sie wiedeskim. Powouje si na to, e król wgierski na

kongresie wiedeskim take by yczliwym dla konstytucji

polskiej, i wreszcie temi sowy si koczy: „Zwracalimy si

do ludów, a przedewszystkiem do parlamentu Wielkiej

Brytanji i Hibernji, do parlamentu — a w szczególno-

ci do Izby posów francuskich z tem, e interes, cywili-

zacja i spokój Europy koniecznie wymagaj, aby naród pol-

ski odzyska mono odbudowania swojej ojczyzny i e
naley dostarczy mu odpowiednich sposobów do zrealizo-

') Rapperswil. Akta Komitetu Narodowego z grudnia 1832 r.

T. XIX.

') Zdaje si, e adres komitatu Trenczyskiego znali Polacy naj-

lepiej, gdy wród rkopisów Polskiego Muzeum w Rapperswilu czsto
natrafiaem na wzmianki o nim; nawet cay jego tekst znajduje si pod
sygnatur: 1. NC*' 227, w rkopisie pod nastpujcym tytuem: „Rcpre-

sentatio Comtatus Trencieniensis in merito Polonorum ad suam Majesta-

tem dimissa".
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wania tych pragnie. Zewszd otrzymalimy przychylne

odpowiedzi, które pokrzepiaj nadwtlone nasze nadzieje

i wzmacniaj jeszcze nasz niczem niezachwian stao.
,,I do was te, którzy wgiersk spraw narodow kieru-

jecie, z naszego miejsca wygnania odezwa si musimy.

Usprawiedliwcie nadzieje, jakie budujemy na waszym szla-

chetnym narodzie, zapewnijcie go o naszej braterskiej ku nie-

mu skonnoci, a zarazem o czystej naszej gorcej chci

wejcia z nim w najcilejszy zwizek polityczny; czyli, e
co za tern idzie, skoro samowadny car jest naszym wspól-

nym wrogiem, powiedzcie, i na pierwszy dany sygna rzu-

cimy si razem z naszymi wgierskimi przyjaciómi do walki

za wolno. Niema takiego zaktka na wiecie, niema takiej

przeszkody, któraby moga nas powstrzyma od wspólnego

z wami przelewania krwi i od trudów, jakich zdobywanie

wolnoci wymaga. Z najwiksz radoci przyjmujemy po-

dan przez was do pomocn i ciskamy j na znak wie-

czycie trwajcego przymierza, wysawiajc t szczliw
chwil, kiedy danem nam bdzie na waszej i naszej ziemi

u szczyt Tatr zawoa z radoci: „Niech yj bracia nasi,

Wgrzy!" i). Odezw t podpisali wszyscy wybitniejsi czon-

kowie polskiej kolonji paryskiej.

Wkrótce potem (bo ju 29-go grudnia) wieo zawiza-

na komisja pod wodz jeneraa Dwernickiego wydaa jeszcze

jedn odezw do narodu wgierskiego ^), ale tekstu jej nie

udao mi si nigdzie odszuka.

V) Rapperswil. Akta Komitetu Narodowego z grudnia 1832 r.

T. XIX. Do Wgrów, 16-ty grudnia 1832 r.

Jak widzimy z te^o ustpu, tekst jest o wiele gadszy i potoczyst-

szy, ni w poprzedniej odezwie. Sam tok myli ju jest inny: o bez po-

równania wyszym polocie, ni w tamtej. Kto zredagowa t odezw,
nie udao mi si dociec. Midzy podpisami znajduje siQ i nazwisko

Krajtsir'a, któ^y zredagowa pierwsz, ale styl obydwóch odezw i caa

jcli osnowa tak si midzy sob róni, e prawie niepodobna przypuci,

aby je jedno pióro pisao.

*j Caoroczne trudy Komitetu Narodowego Polskiego, str. 257.
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Wzmiankowan odezw Borsiczky odebra, przedstawi

j towarzystwu, zebranemu u Wesselenyiego, i napomkn,

e na sejmie przemówi w obronie Polaków. Postanowiono

przytem. i list ten trzymany bdzie narazie w tajemnicy i e
sprawa polska przyjdzie na porzdek dzienny dopiero, gdy

bdzie mowa o pretensjacli i zaaleniach wogóle ^).

Alici palatyn Józef dowiedzia si jakim sposobem

wczeniej o tej odezwie Polaków paryskici, wyprosi j sobie

od Borsiczky^ego, zobowizujc go jednoczenie, aby nie

wspomina o niej nikomu; albowiem pierwsza ona palaty-

na, Aleksandra Pawówna, bya rosyjsk Wielk Ksiniczk,

a przez to palatyn by bliskim krewnym rosyjskiego cara, od

którego pobiera 200.000 rubli pensji rocznej 2). atwo jest

zrozumiaem wobec tego, e dla palatyna byoby to w istocie

wysoce nieprzyjemne, gdyby zosta zmuszony zaj nie-

przyjazne stanowisko wzgldem cara.

Skrupuy Borsiczky'ego stara si uspokoi zapewnie-

niami, e spraw polsk zajmuje si ju dyplomacja i e
wobec tego lepiej bdzie, jeeli sejm wgierski nie bdzie si

miesza do tej sprawy. Borsiczky odpowiedzia na to, e ko-

mitaty wyday co do tego wyrane zlecenie, e zatem sprawy

nie mona przemilcze. „Nie, ja tej odezwy nigdy nie pod-

pisz" — rzek palatyn. Na to Borsiczky znów odpar:

„Ksi Pan bdzie musia podpisa, gdy wikszo tego

da''. — «Go!" — zawoa gniewnie palatyn — „czy moje

przeszo 30-letnie zasugi nie starcz mi jako obrona vv tej

przemoc narzuconej mi sytuacji?" ^).

W Izbie niszej z przemówieniem w interesie Polaków

wystpi Balogli, popar go Borsiczky; co do palatyna, to

z góry mona byo przewidzie, e on ze wzgldu na swoje

stanowisko poparcia rzdowego akcji tej nie udzieli.

') Historja Narodu Wtj^ierskiego. T. IX, str. 350.

») Historja Narodu Wgierskiego. T. IX, str. 350.

3) Historja Narodu Wgierskiego. T. IX, str. 351.
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Partja rzdowa po czci przez wzgld na palatyna, po

czci za z uwagi na to, e trudno byo pomaga powstaniu

polskiemu wtedy, kiedy ono ju upado — nie chciaa wnosi
tej kwestji pod obrady publiczne. Stronnik rzdu, konser-

watysta i polityk o ciasnym horyzoncie widzenia, Józef An-

drassy, mówi: „Narody powstaj, narody padaj". Chocia

z podziwem patrzy na walki Polaków, a upadek ich przej

go smutkiem, to jednak, jako stró prawa, wycznie na to

musi mie skierowan uwag, czy wogóle mona powróci nie-

podlego Polsce? Wszak chyba nie zechc stany rozdmu-

chiwa iskier, przysypanych popioem Europy, i ca Euro-

p, jak równie kraj nasz wasny, wyda na pastw po-

mieni? ^).

Oddany partji rzdowej, wyrachowany egoista, niezdol-

ny do zapau Andrassy nie by wyrazicielem opinji ogól-

nej narodu.

Wyrazicielem uczu narodu by przywódca wolnomyl-

nej opozycji, Franciszek Deak, który nie pozostawi cynicz-

nych i bezwstydnych sów Andrassy'ego bez gruntownej od-

powiedzi, której towarzyszyy ywe oznaki zadowolenia:

„Narody powstaj — narody padaj, rzek mój przedmówca,

pose komitatu Esztergomskiego" — temi sowy rozpocz

mow swoj Deak. — „Jednake Andrassy nie powiedzia

nic nowego, jest to bowiem fakt, znany w historji powszech-

nej: jednak historja bynajmniej nie uczy nas, e powinnimy

z zimn krwi i biernie przyglda si zapasom narodu, wal-

czcego w najwyszem niebezpieczestwie. Co prawda —
oprócz wspóczucia i wstawiennictwa, nie jestemy w mono-
ci niczem innem suy ucinionym; ale wszake ndzarzo-

wi, ucinionemu a do niewolnictwa, w potopie goryczy

sodk wydaje si ulg widok gorcej zy alu i wspóczucia,

tudzie gos proby za nim, wznoszonej przez tych, którzy

nic wicej dla niego uczyni nie mog, chociaby nawet gos

') Historja Narodu Wgierskiego T. IX, str. 352.
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ten odbi si bezskutecznie od lodowej piersi ciemizcy. Po-

dajmy mu zatem chocia t odrobin ulgi, jeeli ju nic wi-

cej nie ley w naszej mocy, ale podajmy j zaraz, nie prze-

chodzc nad spraw w milczeniu" M- Równie Palóczy

i Pawe Nagy przemawiali w interesie Polaków ^i. Palóczy

mówi, e Wgrzy nie powinni si oglda na to, czy Francja

i Anglja uczyni cokolwiek dla Polaków czy te nie; kwe-

stja polska nie jest dla tamtych pastw tak wielkiej wagi,

jak wanie dla Wgrów, dla których sprawa przedmurza

przeciw Rosji pierwszorzdne posiada znaczenie.

Pawe Nagy ze swojej strony powoywa si na gwa-

rancje, jakiemi zawarowana zostaa na kongresie wiede-
skim swoboda Królestwa Polskiego; gwarancji tych musz
monarchowie dotrzyma. Król wgierski najbardziej jest

w tem zainteresowany, by Polsce zapewniono niepodlego,
Wgrzy wic na wszystkie powinni si zdoby ofiary, by do-

prowadzi do skutku realizacj traktatów wiedeskich.

Najsilniej jednak i z najwikszym zapaem wystpi do

walki o zdeptane prawa Polaków niemiertelny autor „Pa-
raenesis'a'\ Franciszek Kólcsey ^), pose komitatu Szatmar-

') Tame, str. 353.

2) Tame, str. 353.

3) Franciszek Kljlcsey (1790—1836) —jeden z najwybitniejszych

umysów i najczystszych serc wród wgierskich przyjació Polski; pierw-

szorzdny poeta, gruntownie wyksztacony, o subtelnym smaku a nie-

ustraszonej odwadze cywilnej pionier wgierskiej krytyki literackiej i prócz

tego dziaacz spoeczny i polityczny, wród licznych dzie swoich, bd-
cych chhib literatury wgierskiej, zostawi jedno, zatytuowane „Pa-
rnenesis'^. Napisa on je dla swego bratanka, sieroty, którego wycho-
wywa, a który póniej, w r. 1849 ycie odda za ojczyzn. Kólcsey

zawar w tem dziele wszystkie swoje filozoficzne gbokiej etycznej war-

toci pogldy yciowe, wypowiedziane w formie wysoce artystycznej:

„Paraenesis" do dzi dnia suy modziey wgierskiej za peen wznios-

ych ideaów drogowskaz, zarówno pikn form jak intensywnoci
treci rozbudzajcy zapa do wszystkiego, co si wzbija nad poziomy,

co staje w obronie krzywdy, a za haso swoje ma umiowanie prawdy.

(Przyp. tómaczki).
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skiego, który d. 20-go listopada 1833 r. w przemówieniu

swem owiadczy, i nietylko dlatego popiera bdzie inicja-

tyw w sprawie, e mandat jego mu to nakazuje, lecz i dla-

tego take, e komitat Szatmarski by jednym z najpierw-

szych, które zainicjoway akcj w sprawie powstania

polskiego.

Z alem stwierdza pose, e naród wgierski w chwili

obecnej nie jest w stanie da Polakom pomocy zbrojnej:

„Dzisiaj nic innego nie posiadamy, prócz sów bagal-

nych, z któremi zwracamy si do tronu.

,, Daremnie. Woanie nasze przebrzmiao bez skutku

1 potne rce powaliy naród, który razem z nami cae wieki

susznie zwano przedmurzem chrzecijastwa, bez którego

wieyce Wiednia leayby w gruzach, a paaców jego tak

samo daremnie szukaby wdrowiec,, jak gmachów, wznie-

sionych przez króla Macieja w Budzinie. Oto jest naród,

którego rozczonkowaniem zachanna Katarzyna wbia sztylet

w serce Europy: rana, przez ni zadana, jeli nie zostanie

uleczon, spowoduje ogóln mier".

Piknie rozwija dalej myl. ze nawet gdyby gin jaki

w odlegych okolicach yjcy naród, take nie naleaoby po-

zostawa nieczuymi, có za dopiero, gdy chodzi o ssiedni

naród polski.

„Czeme bylibymy, Przewietne Stany" — mówi da-

^^j — ^gdybymy obojtnie spogldali na upadek tych, któ-

rzy u krawdzi grobu ku nam zwracali spojrzenie zaufania

i nadziei, którzy zakoczyli swoje ycie cywilne wysaniem

do nas pisma dzikczynnego i których niedobitki, na obc
ziemi zbiege, jeszcze i teraz do nas zwracaj si z prob
o wspóczucie? Czeme bylibymy, gdyby ostateczne jki

zdeptanej wolnoci nie wywoay w nas oddwiku i gdyby

sprawa tak bliska i z tylu wzgldów nas obchodzca nie

skonia nas do wzniesienia bojowego hymnu? O tak, Prze-

wietne Stany, promy monarch, aeby uczyni na poczo-
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ne proby caego narodu to, czego odmówi pojedynczym

komitatom, i eby znalaz drog naprawienia niesprawiedli-

woci, dokonanej na Polakach. Królowi naley si panowa-

nie nad ludem wolnym i winien on poredniczy w sprawaci

wolnoci narodów; wolnemu narodowi przystoi i naley pro-

si króla o wolno dla innego narodu: gdy to uczynimy,

wypenimy przed Bogiem i ludmi ten obowizek, jaki sama
natura tchna w piersi nasze, a któremu zadouczyni jest

poytkiem i chwa" ^j.

W mowie, wygoszonej ponownie w dn. 22 listopada,

wzywa Kólcsey stany do wystpienia w sprawie polskiej.

Pomimo tych natchnionych przemówie wniosek od-

rzucono, poniewa wikszo, stojca po stronie rzdu, nie

chciaa narazi palatyna Józefa na nieprzyjemn sytuacj

wobec dworu rosyjskiego.

Ale chocia wniosek nie zosta przeprowadzony, poda-

nia komitatów, oraz cay przebieg walki dowiód, e ogólna

opinja narodu przepeniona bya najgbszem wspóczuciem

dla zwycionego narodu polskiego ^).

Micha Horydth, wybitny historyk wgierski i wiadek

owych czasów, tak opisuje objawy sympatji Wgrów dla po-

wstania polskiego:

„Szlachta wgierska, gdyby bya moga i za popdem
uczucia swego, byaby gotowa na wszelkie ofiary celem nie-

sienia pomocy ssiadom, — i potajemnie czynia te w tym

') Bya to godna odpowied na mow cyniczn posa Andrassy'ego.

'*) Pikny dowód tego wspóczucia i sympatji skadao obywatel-

stwo z pónocnycli komitatów, gdzie dwory suyy jako sciironienie dla

polskich uchodców. Zwaszcza w komitatach Saros i Zempln wielu

rozbitków znalazo przytuek, pomimo przeladowania ze strony dworu

wiedeskiego. Midzy innymi marszaek sejmu jolskiego, Ostrowski,

przebywa jaki czas u lir. Franciszka Hallera w Sebes. \\ Pulszky.

Moje ycie i c/asy. Przed rewolucj, iudapeszt, 1880, str. 33.
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kierunku, co tylko moga w takim zakresie, na jaki pozwala-

y okolicznoci. Liczne jednostki przekraday si przez pas

graniczny z najdroszym skarbem, jaki posiaday — z yciem
swojem; tacy ycie i krew ofiarowywali na pomoc boliater-

skim bojownikom witej sprawy wolnoci. Z poród ofice-

rów puków wgierskich wielu wystpowao ze suby, aby
bro swoj odda na usugi ssiadów; wielu, nie uzyskaw-

szy legalnego pozwolenia na opuszczenie swoich szeregów,

wprost uciekao z pod wasnych sztandarów, aby si do Po-

laków przyczy. Przykad tych ostatnich naladowaa na-

wet gar wychowaców Wiedeskiej Akademji Wojskowej
i Teresianum. Utworzyli oni stowarzyszenie, majce na

celu zbieranie potrzebnych materjaów do prowadzenia woj-

ny i dostawienie ich na miejsce. A nie byo to atwem za-

daniem. Gabinet wiedeski, wierny przyjtej przez Europ
zasadzie neutralnoci, zaraz z chwil wybuchu powstania

ogosi swoj neutralno i, chcc ustrzec granice swoje, aby

ruch nie przeszed do Galicji, na caej linji pasa granicznego

ustanowi wart, której uwadze uj byo mona tylko z wiel-

kiem niebezpieczestwem i nadzwyczajn zrcznoci, aby
rzeczone materjay dostawia tam, gdzie byy potrzebne.

Z pomidzy tych, którzy trudnili si takiem gromadzeniem
i dostawieniem materjaów pomocniczych, najwiksz dzia-

alno rozwija hr. Haller, tudzie jego pikna i do-

bra ona.
„Dobrze jednak rozumieli to wszyscy, e pomoc, pyn-

ca z prywatnych tylko róde, oparta na jednostkowych sym-
patjach i dobrych chciach, musi by nik i maoznaczc,
e nie moe suy skutecznym impulsem w sprawie wolno-
ci Polaków przeciwko olbrzymiej potdze, z jak walczyli;

e, chcc, aby osignli zwycistwo, da im trzeba pomoc
caego narodu. To te liczne komitaty nasze rozwiny
yw dziaalno na sejmikach komitatowych. Odrzuciwszy

troski egoistyczne, a majc jedynie na uwadze spraw istnie-

nia narodu, solidarno ludzkoci i ludów, dawszy posuci
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uczuciowemu tchnieniu ducha, wiele z tych komitatów wy-

stosowao do tronu adresy, bagajce o pomoc dla ssiednie-

go narodu, cierpicego straszny ucisk, a tak bardzo godnego

wspóczucia, który z takiem bohaterstwem broni si od obce-

go despotyzmu. Adresy te s godne zaj miejsce obok

najpikniejszych, najbardziej zajmujcych aktów, na jakie si

w nowszych czasach umiaa zdoby humanitarna, do wolno-

ci tsknica Europa" ^).

') Horvath M. Huszonót ev Magyarorszag torteneteból. Genf,

1864, I, 259.



Polacy a Wgrzy w roku 1848-ym.

W kocu czwartego i w pocztku pitego lat dziesitka

nastaa cisza w stosunkach polsko-wgierskich: Wgrzy zaj-

ci byli wielkiemi reformami spoecznemi, na widnokrgu za
politycznym Europy nie ukazywao si nic, coby mogo prze-

mawia na korzy zbrojnego ruchu polskiego.

Pomimo to Polacy z wyton uwag ledzili wypadki,

rozgrywajce si w Europie, oczekujc rewolucji, która mog-
aby si przyczyni do odbudowania ich ojczyzny. W Pol-

sce z dokadnoci seismografu notowano najlejsze drgni-

cia spoeczne w Europie.

Potny ruch spoeczny, zainicjowany w kraju klasycz-

nej rewolucji—Francji, wstrzsn sdziw Europ: tron Lud-

wika Filipa run, poczy si równie chwia trony w Wied-

niu i Berlinie. Fale rewolucji zalay poow Europy i rozbi-

y si dopiero o nieruchome równiny Rosji. Bezwzgldna su-

rowo cara Mikoaja I-go w zawizkach dawia wszelkie,

najsabsze ttno, mogce mie pozory de wolnociowych.

Wie o rewolucji lutowej wstrzsna spoeczestwern

polskiem naksztat prdu elektrycznego: Polacy gorczkowo
pieszyli wszdzie tam, gdzie tylko wrzaa walka o wolno,
gdy przeczuwali, e przyszo ich ojczyzny zaley od przy-

szoci ludów europejskich. Adam MicT^iewicz, poeta polski

o pomiennym duchu, popieszy do Rzymu, aby kwestj pol-

sk wyoy papieowi Piusowi IX-mu i utworzy legjon pol-

ski, któryby móg suy za podstaw dla przyszego wojska

polskiego. Ruszyli si równie i Polacy z Wielkiego Ksistwa
Poznaskiego (^20 marca), równoczenie za Krakóv/ (15 mar-
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ca) i peen temperamentu Lwów (15-go marca) porwany zo-

staje wichrem rewolucji. Pod wraeniem dni marcowych za-

równo w Niemczech jak w Austrji i na Wgrzech rozbrzmie-

way oywione owiadczenia w sprawie Polsl<i; na posiedze-

niu sejmu wgierskiego z dnia 12-go kwietnia z zapaem
przemówi Kossuth i orzek, i ,,sprawa polska—to sprawa

wgierska". Sprawa polska bya na Wgrzech bardzo popu-

larn, czego dowodem jest to, e w Budzinie zaoony zosta

komitet dla wspierania sprawy polskiej, któr uwaano za

wspóln Wgrom. Sprawy szy bardzo pomylnie, dopóki

kilku polityków polskich nie udao si na zjazd sowiaski

w Pradze, co na Wgrzech tak fatalne wywoao wraenie, e
komitet ten si rozwiza. Alici reakcja wprdce rozprasza

nadzieje, zwizane z rewolucj, i krwawo mci ruchy wolno-

ciowe. Nadzieje Polaków znów wydaj si do szcztu roz-

wiane; jedynie coraz silniej akcentujcy si antagonizm w-
giersko-austrjacki byska niby promykiem nadziei i podnieca

opinj publiczn, która w nerwowem napreniu ledzi roz-

wój antagonizmu.

Przy rozpatrywaniu stosunku polsko-wgierskiego mu-

simy wzi na uwag fakt, który w tym wanie czasie zaczy-

na si zaznacza i mci tradycyjn polsko-wgiersk przy-

ja, mlanomde ide pa7islawistyczn. W koach polskich

waciwie idea ta nie pucia korzeni: bardzo ograniczona

bya ilo Polaków, którzy si ni przejmowali; jednak daw-

n szczer polsko-wgiersk przyja zaczyna niekiedy za-

mca kwestja sowiaska, gdy pewna cz Polaków nie

chciaa zerwa stosunków z narodowociami sowiaskiemi.

Grupa ta podejmowaa si wystpi w roli pojednawczej mi-
dzy Wgrami a Sowianami, aeby nastpnie wspólnemi sia-

mi walczy przeciwko austrjackiemu absolutyzmowi, tudzie

zakusom germanizacyjnym.

Musimy si zatem zatrzyma nieco na zjedzie sowia-
skim w Pradze, jako posiadajcym powane znaczenie w roz-

woju stosunków polsko-wgierskich.
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Gdy parlament niemiecki w Frankfurcie wyda postano-

wienie, eby Czechy przyczy do pastwa niemieckiego,

Sowianie austrjaccy zarzdzili zjazd w Pradze d. 31 maja

1848 roku.

W zjedzie tym wzia udzia i pewna ilo Polaków,

midzy innymi: dr. Karol Malisz, adwokat ze Lwowa, ksi
Jerzy Lubomirski, Jan Dobrzaski, Grzybowski, Moraczew-

ski, ksi Sapieha i tirabia Stecki'^). Polska Rada Narodo-

wa wysaa tam czonka parlamentu, Franciszka Smolk^]^

który ju naówczas wielkiego zaywa powaania w parla-

mencie. Czesi po zjedzie tym spodziewali si wiele: ocze-

kiwali zjednoczenia wszystkich Sowian,— wkrótce si jednak

pokazao, e przeciwiestwa pogodzi si nie dadz.

Sowacy i Chorwaci ostro wystpowali przeciwko W-
grom i pragnli zniweczenia ich siy. Chorwaci zwaszcza

dali od zjazdu, aby stanowczo wystpi przeciwko W-
grom, — temu jednake sprzeciwiali si Polacy-). W odpo-

wiedzi na co niemal wszyscy mówcy dali wyraz alowi, e
Polacy sympatyzuj z Wgrami.

Wyszo na jaw, e— oprócz jednych tylko Polaków —
wszyscy Sowianie z ywionej ku Niemcom i Wgrom nie-

nawici gotowiby byli raczej i za moskiewskim absolu-

tyzmem, ni pogodzi si z Niemcami i Wgrami liberalnemi.

Polacy znaleli si na zjedzie w nader draliwej i nieprzy-

jemnej sytuacji, poniewa nie mogli si przyczy do So-

wian, cicych ku sympatjom moskiewskim, a nienawidz-

') Karol Widman. Franciszek Smolka. Lwów, 1884, str. 161

i L. Kulczycki. Panslawizm a sprawa polska. Kraków, 1916, str. 24.

2) Franciszek Smolka, pose lubartowski, peen entuzjazmu pa-

trjota polski i wielki przyjaciel Wgrów. Przyja jego miaa swe ró-

do w tern take, e matka jego, Anna Nemethy. bya Wgierk rodem.

5) L. Kulczycki. Panslawizm a sprawa polska. Kraków, 1916,

str. 24.
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cych Wgrów, — z drugiej za strony nie chcieli wystpowa
przeciwko Sowianom.

Smolka, wadzc, jaki kierunek przyjmuj narady zjazdu,

powstrzyma si od wzicia udziau w rozprawaci i 8-go czerw-

ca opuci Prag ^). Zjazd sowiaski ogosi zwizek po-

bratymców w Austrji i przymierze z zagranicznymi Sowia-

nami, ale ju 10-go czerwca zjazd ten zmuszony by zako-
czy sw dziaalno, gdy Windischgraetz zacz bombar-

dowa miasto.

Tymczasem coraz ciemniejsze climury pitrzy si za-

czy nad Wgrami i coraz jawniejszem si stawao, e roz-

dwiki z Austrj rozstrzygn si dadz jedynie na drodze

ornej. We wrzeniu sytuacja bya ju tak bardzo napr-
ona, e wojna stawaa si nieuniknion. Sejm wgierski

uczyni jeszcze ostatni prób, wysyajc do monarciy depu-

tacj, — gdy za i to okazao si bezskutecznem, zwróci si

do parlamentu austrjackiego z daniem, aby natychmiast

wzi pod obrady wyrównanie stosunków, tudzie danie po-

mocy Wgrom przeciwko Chorwatom.

Gdy 9-go wrzenia król przyj chodno deputacj,

zoon ze 100 czonków sejmu, i odpowiedzia jej tylko, e
wierny bdzie swojej przysidze, naówczas Dionizy Pazman-

dy zakomunikowa sejmowi wgierskiemu wynik zabiegów

deputacji i zada dalszych wskazówek. Posom wgierskim

polecono zwróci si do narodu austrjackiego lub do parla-

mentu. Wgrzy mianowicie rachowali na uczucie przyjani,

jakie ich w dniach marcowych skojarzyo z Wiedniem. Libe-

raowie niemieccy pragnli utworzy pod hegemonj niemiec-

k silne centralne pastwo a w dualizmie austrjacko-wgier-

skim widzieli gwarancj dla swoich de; oni to wanie po-

pierali Wgrów w ich deniu ku uzyskaniu wikszej samo-

dzielnoci, pod warunkiem, i Wgrzy bd nawzajem popie-

rali ich akcj przeciwko Sowianom, jako wspólnym wrogom.

') Karol Widman. Franciszek Smolka. Lwów, 188-i, str. 164.
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Dlatego to Kossuth rzuci inicjatyw, aby si zwróci

do austrjackie.<J;o parlamentu, w nadziei, e znajdzie tam po-

moc: zawiód si jednak bardzo. Pomidzy wiedeskim lu-

dem a parlamentem zachodzia olbrzymia rónica. Lud wie-

deski faktycznie sympatyzowa z Wgrami, natomiast prze-

ciwny by Wgrom parlament austrjacki, w którym przewa-

ali Sowianie.

Z poród Sowian jedyni tylko Polacy byli przyjaciómi

Wgrów, lecz i wród nicti dajcy si atwo powodowa po-

sowie ludowi zaczli przyjmowa postaw niezdecydowan.

Przywódc poselstwa wgierskiego, skadajcego si z 12-u

czonków, by Franciszek Deak, który zwróci si do prezesa

wiedeskiego parlamentu, Strobacha, z prob, eby pozwo-

li wgierskiemu poselstwu stan przed obliczem sejmu.

Strobach odpowiedzia Deakowi, e regulamin parlamentu

nie pozwala na przyjmowanie poselstw i na posiedzeniu

19-go wrzenia postawi wniosek, aby i parlament przesa

poselstwu tak sam odpowied.

Zaoponowa przeciw temu Sierakowski, Polak z lewi-

cy, dajc, przeciwnie, aeby parlament przyj wgierskie

poselstwo. Powstaa z tego oywiona walka, gwatowne

spory wybuchy midzy lewic a prawic i centrum i Sowia-

nami, a przedewszystkiem Czechami, midzy którymi by
i Palacky, wielki wróg Wgrów.

Z poród Polaków pose tarnopolski, Fedorowicz, do-

radzi, aby, o ile dania Sierakowskiego nie uwzgldni, wy-

brano komisj do porozumienia si z poselstwem wgier-

skiem. Wbrew temu Adam Potocki, pose krakowski, zna-

ny z uczu panslawistycznych ^), zaj stanowisko przeciwne

przyjciu poselstwa wgierskiego, — tak samo ksi Jerzy

Lubomirski, tudzie Marjan Dylewski, pose lwowski ^).

1) Widman. Franciszek Smolka. Lwów, 1884, str. 325.

2) Dziennik Franciszka Smolki w listach do ony. Wyda Stani-

saw Smolka. Nakad Gebettinera i Wolffa. Warszawa, Lublin, ód,
Kraków. R. 1913, str. 50.

Wgrzy a Polacy. '^
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Najsilniejszymi przeciwnikami Wgrów byli Sowianie,

a zwaszcza Czesi, stojcy na stanowisku federacji i nie ctic-

cy ani sysze o samodzielnoci Wgier.

Lewica popieraa Wgrów, widzc w nicli nieprzyja-

ció reakcji.

Walka na tem si skoczya, i uradzono podda go-

sowaniu dwa wnioski: 1) czy wysucha poselstwo wgier-

skie, 2) czy te do wysuciania go wyznaczy osobn ko-

misj.

Wspominalimy ju, e pierwszy wniosek pociodzi od

Sierakowskiego, drugi — od Fedorowicza.

Kwestja sowiaska bya powodem, dla którego Pola-

cy obawiali si stanowczo owiadczy si za Wgrami: nie

chcieli bowiem cign na siebie gniewu Sowian poudnio-

wych oraz Sowaków ^). Pomimo to, przy gosowaniu znaczna

wikszo Polaków stana po stronie przyjcia posów w-
gierskich. Przeciwko przyjciu byo 186 gosów, 180 — za

przyjciem ^). Z pomidzy 48-u polskich posów 36-u go-

sowao za przyjciem poselstwa, 12-u — przeciwko przyjciu.

Franciszek Smolka by za przyjciem, co atwo byo
przewidzie z góry. Pisze on w licie do ony: ,,Caa partja

rzdowa jest stanowczo przeciwna wnioskowi, t. j. przyjciu

Wgrów, i sdz, i istotnie odrzucony bdzie; mimo
wszystko, ja za nim gosuj, nie mog bowiem pomin tego

jedynego sposobu, w jaki mona byoby unikn wojny do-

mowej. Widocznem jest jednak, i rzd pragnie, aby

Jellachich albo zmusi Wgry do cilejszego zwizku

z Austrj, lub te, eby odday tek skarbu i wojskowoci*' ^).

Po zarzdzonem gosowaniu, parlament przyj wnio-

sek Lassera, eby prosi poselstwo wgierskie, aby pimien-

') Dziennik Franciszka Smolki, str. 50.

*) Tame, str. 49.

») Tame, str. 49 i Wdman, str. 382.
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nie przedstawio rzecz swoj prezydjum; na to wszake po-

selstwo nie chciao si zgodzi i w odpowiedzi, podpisanej

przez Zygmunta Perenyi'ego, wyrazio zdanie, i, stosujc

si do obowizujcej je instrukcji, musi si porozumie bez-

porednio z parlamentem, — do pimiennego za traktowa-

nia sprawy nie ma upowanienia ').

W ten sposób udaremnion zostaa ostatnia próba

utrzymania pokoju, i poselstwo wgierskie, przypiwszy

czerwone pióra do kapeluszy, wród owacji ze strony wie-

deskiego ludu, odjechao do kraju.

Koci byy rzucone. Rozpocza si walka o wolno.

^) Tame, str. 51.



Rola Polaków w walce wgierskiej o wolno.

Wie o wybuchu walki o wolno na Wgrzech mocna

poruszya polskich patrjotów; uznali, i nadszed czas, aby,

dopomagajc Wgrom w ich zmaganiach si z wrogiem, i dla

wasnej ojczyzny zdoby swobod.

W ruchach tych brali udzia przedewszystkiem czonko-

wie emigracji polskiej i modzie, podajca z Królestwa

do Galicji. Pod wraeniem rozruchów marcowych Ferdy-

nand ogosi amnestj, na mocy której z rónych stron,

gównie z Francji, emigranci polscy zaczli tumnie powra-

ca do Galicji, a zwaszcza do Krakowa i Lwowa, gdzie osia-

dali na stae. Sam Lamartine zachca ich, aby wyjedali

do oswobodzonej Galicji. „Ojczyzna wasza otworem stoi

przed wami — wracajcie do niej" — rzek do polskiej depu-

tacji, która przed nim stana. Przyczya si do nich mo-
dzie z Królestwa, która z chwil, gdy zawita prd liberal-

niejszy w Austrji, spodziewa si zacza oswobodzenia

ojczyzny i licznie do Galicji uciekaa, aby móc wzi udzia

w spodziewanem powstaniu narodowem.

Gorzkiego jednak doznano zawodu; reakcja wzmoga

si na siach, a na horyzoncie Austrji poczy si zbiera

grone dla wszelkich nadziei wolnociowych chmury.

W pocztkach wrzenia okoo tysica królewiaków,

zebranych we Lwowie, z nastaniem reakcji znalazo si na

bruku w najprzykrzejszej, jak sobie mona wyobrazi, sy-

tuacji. Nie mogo by mowy o tern, aby pozostali w Ga-

licji, bo policja austrjacka krzywem na nich patrzya okiem;

wróci za do Królestwa nie mieli, gdy tam znowu byliby
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naraeni na przeladowania ze strony policji rosyjskiej i wie-

lu z nich napewno groziaby Syberja.

Modzie polska ja ledzi z wyton uwag rozwój

wypadków na Wgrzech, a fakt, e Wgry wystpuj do

walki ornej z Austrj, napeni ich serca otuch, albowiem

pamitali dobrze, e Kossuth, który sta teraz na czele narodu,

na posiedzeniu z 12-go kwietnia uroczycie oznajmi, e
,,sprawa polska jest spraw wgiersk".

Przywódcy modziey, królewiacy: Juljusz Falkowski

i Józef Kwiatkowski, budowniczy, opracowali projekt poro-

zumienia si modej emigracji z rzdem wgierskim przy

jednoczesnem zaofiarowaniu Wgrom swych usug. Mo-
dzie z wielkim zapaem plan ten przyja i wrczya obu

projektodawcom upowanienie, opatrzone kilkuset podpisa-

mi. Obaj ci mowie w drodze na Wgry zboczyli jeszcze

do Krakowa, gdzie tamtejsi emigranci z niemniejszym en-

tuzjazmem przyczyli si do tej akcji, co stwierdzili swemi

podpisami ^).

Obaj wysacy okoo poowy padziernika przeszli gra-

nic wgiersk traktem, wiodcym na Eperjes, a w kilka dni

potem przybyli do Pesztu.

Falkowski w swoich niezmiernie cennych pamitnikach

nic ju potem nie wspomina o ruchach lwowskich, powiada

tylko, e nie chcieli wciga Rady Narodowej do przedsi-

wzicia, gdy to mogoby byo narazi miasto na niebezpie-

czestwo bombardowania i wogóle na zemst reakcji. Z te-

go to powodu modzie sama na siebie wzia odpowie-

dzialno 2).

O wiele szczegóowiej dowiadujemy si o akcji lwow-

skiej przyjació Wgrów z aktów procesu o obraz majesta-

') Juljusz Falkowski. Wspomnienie z roku 1848 i 1849. Bibljo-

teka Dzie Wyborowych, JSs 527. Warszawa, 1908, str. 40-

*) Falkowski. Tame, str. 40.
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tu, który wytoczono przeciwko biorcym udzia w ruchu ^).

Z przyczynków do tego procesu dowiadujemy si, e we
Lwowie zawizaa si komisja przyjació Wgrów, w skad
której midzy innymi wcliodzili: Stanisaw Dbrowski, Karol

Kiselka, Konstanty Gayda, Dominik Gembarseioski, Rygle-

wicz i Jaboski. Komisja ta zwrócia si do Rady Narodo-

wej z prob, eby werbowaa modzie i formowaa legjon,

któryby pospou z Wgrami wystpi do boju przeciwko

Austrjakom. Czonkowie tej komisji zbierali si w mieszka-

niu Albina Dunajewskiego i pozostawali w kontakcie z kon-

systujcym w miecie pukiem Mariassyego, z poród które-

go komisja take werbowaa. Nisi oficerowie tego puku
wyprawili do komisji wysaców z prob, aby im doradzia,

w jaki sposób mogliby wzi udzia w wojnie wgierskiej

o wolno.
Komisja wyonia deputacj, której zadaniem miao by

porozumiewanie si z rzdem wgierskim w sprawie zorga-

nizowania legjonu polskiego. Oprócz tego Rzd Narodowy
wyznaczy równie ze swojego ramienia delegacj, w której

skad wchodzili: Dbrowski, Dunecki adwokat, emigrant

Czernawski, Gnieioosz, praktykant - koncypista rzdowy
i waciciel ziemski Jawiski^).

Deputacja wrócia w kocu padziernika, przywoc
pimienne upowanienie rzdu wgierskiego na zorganizo-

wanie dla Wgier polskiego legjonu, zoonego z 1200 ludzi ^).

Dlaczego rzd wgierski tylko tak maej grupy -
da — kady susznie zapyta. Powodem tego bya owa nie-

ufno, jaka si — nie cakiem bezpodstawnie — wkrada
w serca wgierskich mów stanu wzgldem niektórych pol-

') Kwartalnik historyczny. XXIII. 1909, 305-362 m. 507-564.

Piotr Stabelski. Lwów w 1848 roku. L. i Tórteneli Szemle, 1913, str. 309.

2) Tórteneli Szemle, 1913, str. 309.

^) Tame i Pamitnik Generaa Wysockiego z czasów kampanji

wgierskiej, l^ibljoteka Dzie Wyborowych, Jsfclll, Warszawa 1899, str. 8.
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skich sowianofilów. Zwaszcza kongres sowiaski w Pra-

dze, tudzie wystpienia niektórych pojedynczycli gosów
polskici w parlamencie wiedeskim, jak irabiego Adama

Potockiego, ksicia Jerzego Lubomirskiego, irabiego Tytusa

Dzieduszyckiego, lirabiego Zdzisawa Zamoyskiego, którzy •

owiadczali si wrcz przeciw Wgrom podczas pobytu w-
gierskiego poselstwa w Wiedniu — wszystko to wpyno na

ociodzenie sympatji polityków wgierskich ^).

Alici toncy w rojeniach, oraz cakiem niewyrobieni

politycznie sowianofile przedstawiali tylko drobncz pol-

skiej opinji publicznej i nie posiadali najmniejszego wpywu
na ogó, który sympatyzowa z Wgrami.

Oddziay ochotników, werbowanych we Lwowie, musia-

y podzieli si na drobniejsze grupy, aby si uda wyzna-

czonemi drogami na Wgry i zameldowa si przed komisja-

mi w Bartfa i Eperjes. Filja lwowskiej komisji rezydowaa

w Samborze pod wodz kapitana Tchórznickiego, który na-

stpnie sam wstpi do legjonu. Sambor wogóle odgrywa

bardzo wan rol w ruchach powstaczych: jedynie pomocy

std otrzymywanej mona byo zawdzicza, e huzarzy w-
gierscy mogli uciec z szeregów cesarskich i bocznemi droga-

mi dosta si na Wgry. Wgierskich huzarów prowadzili

z Janowa do Sambora Leonard Piniski i Gorzkoioski: za
z Sambora dalsz drog uatwiaa im stra narodowa. Rada

Narodowa wspomagaa pienidzmi uciekajcych do ojczyzny

huzarów 2).

Rada Narodowa pocztkowo zaja stanowisko wycze-

kujce, pod wraeniem jednak wydarze, jakie miay miejsce

w Wiedniu i na Wgrzech, nabraa otuchy i postanowia wy-

prawi deputacj do rzdu wgierskiego w celu zasignicia

i) Pamitniki Generaa Wysockiego, str. 8 i A. Springer, Geschiclite

Oesterreichs seit dem Wiener Frieden. Leipzig, 1865. T. II, str. 659.

») Torteneli Szemle, 1913, str. 309.
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informacji i przekonania si, jakie ze swojej strony stano-

wisko zajmuje rzd wgierski w sprawie Polski.

Tymczasem pukownik Buharyn ^) przywióz list Kos-

sutha, w którym ten nawouje Rzd Narodowy do cilej-

szych stosunków. Na wezwanie to werbunek przyj znacz-

niejsze rozmiary, a komisja wykazaa na tem polu icie go-

rczkow dziaalno. Spraw wgiersk zaczto utosamia

z polsk i niemal dzie w dzie wysyano ochotnicze oddzia-

y na Wgry. Zgaszania si tak wzrosy, e musiaa si za-

wiza naprdce druga komisja, a oprócz tego powstaa

równie w Krakowie jeszcze jedna utworzona przez emi-

grantów 2).

Gdy obydwaj wysacy, Kwiatkowski i Falkowski, przy-

byli do Pesztu, zastali Kossutha wanie na odjezdnem do

Pozsony (Preszburga) i do Wiednia; prosi ich zatem, aby

towarzyszyli mu w tej drodze statkiem parowym, gdzie bd
mogli swobodnie omówi spraw polskiej pomocy ').

Ze wzgldu na to, e rozmowa ta bya nader wana,
pozwolimy sobie bliej si ni zaj, gdy jasno maluje po-

wody, które przemawiay za lub przeciw udziaowi Polaków

w ruchu wgierskim.

Kossuth zagai rozmow owiadczeniem, e ju z nie-

jednej stroriy ofiarowywano mu pomoc polsk. Pierwszy

zgosi si Buharyn z propozycj, aby czemprdzej formo-

wa polskie wojsko, a dodawszy do niego oddzia huzarów,

wysa je do Galicji, gdzie na widok onierza polskiego i na

samo pojawienie si sztandaru — odrazu wybuchnie powsta-

nie. O to wszake Kossuth nie móg traktowa, poniewa

') Póniej jenera, który bra ywy udzia w wgiersi<iej wojnie

niepodlegociowej, a pod Yiiagos uszed na ziemi tureck. W r. 1852

wyda w Paryu dzieo p. t. „Rys wojny wgierskiej", gdzie opisuje rol

swoj, jak w teje wojnie odegra.

••') Tórtenem Szemle, 1913. 309.

•') Falkowski. Tame, str. 64. Rozmowy Fakowskiego z Kossu-

tiem opisa Karo! Banyai w gazecie Ujsg w JVS z 25 stycznia 1914 r.
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Windischgratz i Jellachich stali ju u granic, a przeto wszyst-

kie siy naleao skupia, a nie rozprasza ^).

Z drug inicjatyw wystpi hrabia Adam Potocki.

Chcia on mianowicie, aby mu pozwolono zorganizowa puk
polski na wgierskiej ziemi, który to puk utrzymywaby hra-

bia wasnym kosztem, pod tym warunkiem wszake, aby

walczy wycznie w polskim interesie, wcale si nie wtrca-

jc do spraw wgierskich. T ofert Kossuth bezwzgldnie

odrzuci, oznajmiajc, i nie potrzebuje wojska, któreby si
nie bio za jego ojczyzn -).

Franciszek Pulszky powiada ^), e Potocki kilka razy

by u niego w tej sprawie w Wiedniu i Peszcie, ofiarowujc

pomoc legjonu polskiego, która chtnie byaby zostaa przy-

jt, bo trzeba byo walczy z niespokojnymi Serbami i Jel-

lachichem, Potocki jednak zastrzega bezwzgldnie, aby

legjon nie stawa do walki ze Sowianami ^).

*) Falkowski, str. 68.

-) Falkowski, str. 68.

3; Franciszek Pulszky. Eletem es korom (Moje ycie i moje czasy .

Forradalom alatt (Podczas rewolucji). Budapeszt, 1880, str. 215.

^) Ze sowianofilem hr. Adamem Potockim spotkalimy si ju
przy okazji odmowy, jakiej doznao poselstwo wgierskie od wiedeskie-

go parlamentu. Ju z ówczesnego wystpienia jego widoczne byo, e
nie sympatyzuje on z Wgrami i jedynie sowiaskie interesy ma na oku.

Pulszky twierdzi, e, odziedziczywszy swój olbrzymi majtek po zdraj-

cy lirabim Branickim, w ten sposób chcia zmy cic na nim plam,

i bra udzia w patrjotycznycli ruchach i popiera je nieprzebranemi

sumami.

Moliw jest rzecz, e Potocki dziaa w imi prawdziwych prze-

kona swoich, z czystego patrjotyzmu: wadliwo jednak tej polityki wy-

kaza w caej peni Smolka, zaznaczajc wszake, e szanuje Potockiego

i uznaje go, jako czowieka (^Smolka, tame, str. 169).

Przeciwne Wgrom przekonania Potockiego uwidoczniaj si take

w licie, pisanym z Drezna 2-go lutego 1849 r. do zaufanego swojego

Karola Forstera. List ów kocz sowa: „En Hongrie la guerre est ter-

minee: on dit meme que Kossuth a ete arrete. Voila un beau triomphe

pour tous les Magiaromanes et pour ceux, qui voulaient rattacher la
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Pozatem zaznaczy Kossuth, i niedawno przybyo do

niego ze Lwowa trzecli wysaców tamtejszej modziey, któ-

rzy proponowali pomoc 600 do 800 onierza, proszc je-

dynie o to, aby uformowano z nicli dywizja piecioty,

szwadron konnicy i baterj artylerji. Dotychczas nie da im

jeszcze odpowiedzi.

Ofert Fakowskiego uzna Kossutli za godn wzicia

pod uwag raz dlatego, i przemawia w imieniu pótora ty-

sica modziey, i e bya postawiona powanie; ale jedno-

czenie wyliczy trudnoci, jakie spitrzyyby si przy jej

wykonaniu. Zdaniem jego — ludzi byoby dosy, lecz broni

byoby mao. Jeeli uzbroi Polaków, zabraknie broni dla

Wgrów, a przecie oni to przedewszystkiem walczy powin-

ni za swoj ojczyzn. Nastpnie wyrazi obaw, czy polski

mundur i polski orze nie cign na kraj rosyjskiego nie-

bezpieczestwa ^).

Na to odrzek Falkowski, e interwencja Rosji wystpi
moe i w takim razie, jeeli Polacy nie wezm udziau w bo-

jach Wgrów; jeeli bowiem Rosja dostrzee, i sprawa

Austrji le stoi, niewtpliwie popieszy jej z pomoc. Auto-

cause de notre pays a celle des Hongrois. La lecon profitera-t-elle?"

(Teka Narodowa. Epizod z epoki sejmu austrjackiego w Kromieryu,

w r. 1848/9. Z zapisków Karola Forstera. Berlin, 1377, str. 30). Po-

tocki nawiza stosunki z ks. Adamem Czartoryskim i stara si uzgodni

swoj polityk z polityk ksicia, lub, cilej mówic, chcia ksicia sko~

ni do porzucenia dotychczasowego emigracyjnego czyli podug niego

rewolucyjnego, w pewnym stopniu konspiracyjnego stanowiska, a do

przejcia na grunt realny, tudzie do przeniesienia pola dziaania z Pa-

rya na teren Galicji i do porzucenia polityki indywidualnej. Ksi
jednak, jak zarówno nastpca jego polityki, hr. Wadys. Zamoyski, od-

powiadali na to odmownie. Punktem rozbienym pomidzy nimi bya

sprawa wgierska. Potocki uwaa, e Polacy nie maj adnej potrzeby

pomaga Wgrom, wrogom Sowian, gdy przeciwnie Czartoryski, pomimo

e by sowianofilem, nie przygania polskiej interwencji, tylko pragn
pogodzi Wgrów ze Sowianami. (Teka Narodowa, str. 38-39).

') Falkowski, str. 69.
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kratyczny caryzm nie bdzie chcia zezwoli na to, aby

w równie absolutnej Austrji mia wzi gór system

liberalny ^).

Od czasu podziaów Polski polityka Rosji wspiera si

na przymierzu z Prusami i Austrj, gdy przyjacielski stosu-

nek z temi mocarstwami pozwala jej na wzmocnienie swojej

potgi i na stumianie wszelkich rewolucyjnych zakusów.

Car rosyjski zaraz po wybuchu rewolucji lutowej uczyni

przygotowania do wojny i teraz jest ju zupenie gotowy do

wymarszu na poskromienie buntów. Jeeli rzd austrjacki

sam nie da sobie rady z Wgrami, wówczas car Mikoaj

chyba nie byby sob, gdyby nie popieszy na pomoc zagro-

onemu absolutyzmowi austrjackiemu ^j.

— Och, wówczas — rzek Kossuth — niewtpliwie od-

woamy si do Polaków prawem odwetu.

— Bdzie to za póno — odpar Falkowski — Polacy

nie maj gotowego wojska, a co gorsza, i Wgrzy maj go

tylko garstk.

Falkowski dowodzi nastpnie, e rzd austrjacki oprócz

armji Windischgraetza rozporzdza take woskiemi szerega-

mi Radeckiego, i e Wgrów czeka duga, uparta i niebez-

pieczna walka, do jakiej obecnie jeszcze nie s przygotowa-

ni. Chocia nie brak im penych zapau patrjotów, to jednak

nie maj odpowiednich urzdze ani oficerów, którzy umieli-

by uczy szeregowców. Wszystkie te okolicznoci jasno

przemawiaj za tern, eby spraw wgiersk cile spoi ze

spraw polsk, bo, popierajc obie te sprawy wspólnemi si-

ami, obie strony mog zwyciy, w przeciwnym za razie —
obydwie upadn ^).

Pierwsz pomoc, jak Polacy mogli suy Wgrom,
bya mono zaofiarowania im tylu oficerów, ilu tylko okae

*) Falkowski, str. 71.

') Falkowski, str. 72.

') Falkowski, str. 73.
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si potrzeba. Wikszo jeneraów i sztabowców polskich

nietylko e suya w powstaniu 1831 roku, ale braa take
udzia w wojnach napoleoskich, modsi za z nich po-

koczyli istniejc za czasów konstytucji szko podchor-
ych i w powstaniu 1831 r. godnie wykazali swoje kwa-
lifikacje.

— Ochl — przerwa Kossuth ~ na jeneraach i ofice-

rach polskich polegabym z nieograniczon ufnoci, ale

jeste-e pan pewny, ze oni zechc w znacznej liczbie wej
do suby wgierskiej? Midzy nimi s róne partje, a ci,

którzy si kupi koo ksicia Czartoryskiego, zdaj si wicej
pokada nadziei w dyplomacji, ni w jakiemkolwiek zbroj-

nem dziaaniu ^).

Na to odrzek Falkowski, e wszystkie partje emigra-

cyjne zjednocz si na widok polskiego sztandaru i e ofice-

rowie polscy jednomynie popiesz na Wgry suy w-
gierskiej sprawie, skoro tylko uzyskaj pewno, e Wgrzy
bd nawzajem z caych si popiera spraw polsk. Nato-

miast jako najemni kondotjerzy nie zechc suy ^).

— Stawiasz mnie pan w trudnem pooeniu — rzek na
to Kossuth; Falkowski za odpar, i kwestja wgierska naj-

cilej wie si z polsk i e niech Wgrzy nawet nie marz
o tem, eby si przed nimi moga otworzy jaka przyszo
bez niepodlegej Polski, która byaby dla nich murem ochron-
nym od Rosji. Wgrzy ju dzisiaj powinni by przygotowa-
ni na to, e po Austrji stan oko w oko z Rosj. Czyli nie

lepiej zatem, aby odrazu miao spojrzeli w twarz niebezpie-

czestwu, ni naraali si na niespodziank? Lepiej chyba
zatem przyj wspóczucie Polaków i zamiast odmawia —
owszem trzyma w odwodzie t wielk si, jak im Polska

ofiarowuje na wypadek wtargnicia armji rosyjskiej.

Gdy Wgrzy bd mieli polskich oficerów i polskie

') Falkowski, str. 74.

'-*) Falkowski, str. 74.
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legjony, tudzie ewentualne oparcie w powstaniu Polski, to

z pen nadziej zwycistwa mog podj walk nietylko

z Austrj, ale i z Rosj, — Europa bdzie po ich stronie. Ale

bez Polaków nawet z sam Austrj nie dadz sobie rady,

gdy nie posiadaj oficerów zdolnych uksztatowa wojsko ^).

— Przedewszystkiem — rzek Kossuth — naley do-

kadnie sformuowa propozycj. O có chodzi ? Panowie
proponujecie uformowanie legjonów polskich na Wgrzech,
nie wchodzc teraz w szczegóy tego projektu, i warujecie so

bie, aeby te legjony nie byy rozpuszczone, dopóki los Pol-

ski nie rozstrzygnie si raz jeszcze na polu bitwy. Wszake
takie jest wasze danie?

— Tak jest — odrzek Falkowski.

Na pytanie Kossutha, czy oficerowie polscy napewno
przybd w wikszej liczbie na zawezwanie, odpar, i prze-

konany jest, e tak -).

Nastpnie zapyta Kossuth Fakowskiego, czy podjby
si jecha do Francji dla werbowania oficerów polskich; Fal-

kowski gotów by podj si zadania.

W toku dalszej rozmowy wspomnia Kossuth, e w Pa-

ryu przedewszystkiem naley naradzi si z hr. Wadysa-
wem Teleky'm, który jest zaufanym rzdu wgierskiego i roz-

porzdza znaczniejszemi funduszami.

Potem skierowaa si rozmowa na polskich jeneraów,

przyczem Falkowski wysoko stawia Prdzyskiego, który

si najbardziej odznaczy w roku 1831 ^).

Kossuth odrzek, i myla o nim, ale e go obecnie nie

mona bra w rachub, jako e ley ciko chory w Krako-

wie. Innych polskich jeneraów niebardzo zna Kossuth,

lecz wielce zainteresowa si MierosaiusJiim, którego wyst-

pienie w r. 1846 uwaa wprawdzie za zbyt zuchwae, lecz

^) Falkowski, str. 75.

2) Falkowski, str. 76.

') Falkowski, str. 86.
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kierunek przeze obrany, mianowicie demokratyczny, jedy-

nie wydawa mu si waciwym ^). Wprawdzie nie mona-
by mu byo odrazu powierzy gównego dowództwa, ale

w szary pukownika mógby zosta przyczony do sztabu

naczelnego dla wypróbowania. Zdaniem jego ten mody,
kipicy yciem i peni si czowiek odwieyby nieco sztab

i bardzo korzystnie mógby zosta wyzyskanym przy boku
jakiego starego, dowiadczonego jeneraa.

Wród rozmowy wróci Kossuti jeszcze do wyjazdu do
Francji i powiedzia, e zamówi we Francji i Anglji bro,
ale pytanie jeszcze, jak drog przybdzie ona na Wgry.
Jeeli morzem, to mogliby razem zabra si i modzi emigran-

ci, pragncy wstpi do polskiego legjonu ^),

Na tym punkcie — narazie — przerway si pertrak-

tacje Fakowskiego z Kossutliem. Jednake plany Fakow-
skiego omal, e nie ulegy rozbiciu.

Bem mianowicie, który przyby po nieszczliwej bitwie

pod Sciweciat, by zdecydowanym przeciwnikiem organizo-

wania polskici legjonów na Wgrzeci i w tym sensie j
wpywa na Kossutia. Chcia on, aby, gdy modzie polska

ju bdzie na Wgrzeci, podzieli j na drobne oddziay
i rozproszy po caej armji wgierskiej. Zdaje si, i kiero-

wa si w tem polityk Hotelu Lambert, gdy by powierni-

kiem ks. Adama Czartoryskiego, wtajemniczonym w jego

zamierzenia. Ksi doskonale to widzia, i rzdy europej-

skie i mowie stanu wcale si nie troszcz o polsk spraw,
ale z drugiej strony nie wtpi, e Rosja prdzej czy póniej

wycignie chciw rk po Konstantynopol. Otó wtedy —
spodziewa si, i mocarstwa przeciwstawi moskiewskiej za-

'; Falkowski, str. 86. — iWierosawski bra udzia w powstaniu pol-

skiem 1831 r., potem przebywa we Francji, jako emigrant. On to zor-

ganizowa nieszczliwie zakoczone powstanie w Poznaniu 1846 r., które

po jego uwizieniu wkrótce upado. By to marzyciel o pomiennym
duchu, nie liczcy si nigdy z okolicznociami i z yciem realnem.

') Falkowski, str. 87.
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channoci — powstanie polskie. Dlatego to pragn wy-

rwa Sowian naddunajskich z krgu wpywów rosyjskich

i uczyni icti politycznie niezalenymi ^). Jego agenci roz-

winli oywion dziaalno wród Sowian poudniowyci,
zwaszcza Serbów i Bugarów, którzy wielce ulegali urokowi

ksicia. T polityk kierowali si i w r. 1848, kiedy Czesi

podjli ide solidarnoci Sowian. W koach polskich polityka

ta miaa nader ograniczon liczb zwolenników: wspomnia-

nego wyej ksicia Jerzego Lubomirskiego, hrabiego Adama
Potockiego i ksicia Wadijslaiua Sanguszk.

Mimo pokrewnego na pozór sposobu mylenia oby-

dwóch tych partyj, rónica midzy niemi bya olbrzymia: po-

lityka Hotelu Lambert znacznie si odchylaa od polityki

trzech wzmiankowanych magnatów polskich, gdy ci stali

cakiem blisko radykalnego kierunku czeskiego.

Bem, jak gdyby szukajc drogi poredniej, pragn
przerzuci most midzy przeciwiestwami obydwóch partyj

i pogodzi interesy Sowian z interesami Wgrów i Polaków.

Polityka jego najjaniej uwidocznia si w licie z d. 29-go

wrzenia 1848 r. do hrabiego Z. ^).

Oto tre tego listu: „Wgrzy, z którymi Polska od nie-

pamitnych czasów w przyjaznych bya stosunkach, znajduj

si teraz w pooeniu bardzo krytycznem. Kroaci, tudzie

inni Sowianie, którzy od kilku wieków z nimi s poczeni,

podburzeni dzisiaj przez Niemców, a nawet przez Moskali,

powstali przeciw nim. Wojna domowa wzmaga si gronie.

My tylko, Polacy, moemy powanionych pogodzi, naka-

niajc Madziarów do zapewnienia Sowianom wszelkich

swobód konstytucyjnych, a tych ostatnich przekonywajc, e
dalszy cisy zwizek z Madziarami jest dla nich najko-

rzystniejszy.

Do tej wielkiej misji namówiem syna JW. Pana Do-

Falkowski, str. 100.

2) Falkowski, str. 105 i „Tydzie", 1877, Nr. 36.



— 48 —

brodzieja. Ksi W. Sanguszko, ksi Jerzy Lubomirski
i kilku innych najznakomitszych deputatów naszych nalee
do niej bdzie. Jedziemy na Tarnów i Wiede, gdzie, ze-

brawszy si, uoymy plan dziaa naszych, a stamtd udamy
si do Pesztu. Formacja legji polsko-sowiaskiej, do któ-

rej caa emigracja si zacignie, pozwoli nam utworzy na
Wgrzech hufiec zbrojny, który naszej interwencji doda po-
wagi, a który dla przyszej armji polskiej zawizkiem si
stanie".

Z listu tego wynika, i pierwotnym planem Bema byo
zorganizowa legjon polsko-sowiaski, który tylko w Chor-

wacji móg zosta zrealizowany. Dalszych zamierze jego

trudno dociec. By moe, i chcia orn interwencj po-

oy kres wgiersko-chorwackiej animozji, lub moe nawet
spodziewa si, i z pogodzonymi Wgrami i Chorwatami
wyruszy przeciwko Moskwie? Plan ten wszelako by nader

ciemny i niepewny ^).

Ale gdy Bem przyby do Wiednia i przekona si, i po-

bici Chorwaci poczyli si z armj Windischgraetsa,

zmuszony by uzna, i zaiste groteskow imprez byoby
teraz czyni pojednawcze próby; z drugiej jednak strony —
idee, przywiezione z Francji, oraz obietnice, poczynione

wzmiankowanym wyej magnatom galicyjskim, czyniy nie-

przyjemn myl organizowania polsko-wgierskiego legjonu,

bo przewidywa moliwo, i uyte zostan i przeciwko So-
wianom. Nie przewidywa on naówczas jeszcze tylko tego,

i Wgrzy niezadugo i z Rosj si zetkn.

Zaledwie w kilka dni po przybyciu na Wgry rozpocz
Bem pertraktacje z Kossuthem. Do Pozsony przybyo po-

selstwo polskie, którego czonkami byli: Józef Wysodci z Kra-

kowa, Józef Dzieszkoioski^ przedstawiciel lwowskiej Rady

Narodowej, Józef Borzcki, prezes Rady Narodowej z Sam-

>; Falkowski, str. 102.
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bora, w ich otoczeniu pewna ilo panów polskich, a midzy
nimi ksi Woroniecki ^).

Poselstwo ta spotkao si z Fakowskim i Kwiatkow-

skim, wysacami modziey polskiej. Ci, widzc nowe po-

selstwo, chcieli si teraz wycofa, eby si nie sta powodem
do jakiego konfliktu; ale za namow Dzieszkowskiego zo-

stali i p^oczyli si ze wieo przybyymi.

Gdy nowi wysacy dowiedzieli si o pobycie Bema
i jego pertraktacjach z Kossuthem, który zdanie Bema nad-

zwyczajnie ceni, wpadli w ogromne rozdranienie, zwaszcza

Wysocki, a bardziej jeszcze Dzieszkowski, którego, oprócz

rónicy politycznych zapatrywa, dzielia z Bemem jeszcze

jaka osobista uraza -).

Wysocki wyznawa zasady paryskiej centralizacji demo-

kratycznej, w konsekwencji czego nienawidzi Bema, jako

stojcego blisko kierunku ksicia Czartoryskiego i galicyj-

skich magnatów. Demokraci wogóle oskarali go o pansla-

wizm i czynili zarzut, e jest ambitny i goni jedynie za was-

nym interesem.

Bem ze swojej strony obwinia demokratów, e oni to

wywoali w r. 1846 bunt chopski w Galicji, tudzie wybuch

tak smutnie zakoczonego powstania poznaskiego, przez co

utracili dla ludu polskiego sympatj ludów Europy ^).

Modzie polska naleaa do partji demokratycznej

i grupowaa si dokoa Wysockiego i Dzieszkowskiego:

pierwszego uwaaa ju z góry za przyszego komendanta

polskiego legjonu, drugiemu za przeznaczaa rol politycz-

n, jako przedstawiciela polskiego przy wgierskim rzdzie*).

Przeciwnie za u Kossutha i rzdu wgierskiego daleko

wikszy wpyw posiada Bem i byo ju rozstrzygnit rzecz,

1) Falkowski, str. 106.

2) Falkowski, str. 108.

. 2) A. Springer. Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener Frie-

den. Leipzig, 1865. II, str. 659.

^j Falkowski, str. 114.

4Wgrzy a Polacy. ^
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i gówne dowództwo jemu bdzie powierzone. Bem, do-

wiedziawszy si, e Wysocki chce zosta wodzem legjonu

polskiego, z wiksz jeszcze zawzitoci.j walczy prze-

ciwko utworzeniu tego legjonu.

Rzd równie — czci pod wpywem argumentów Be-

ma, czci za ze wzgldu na to, e pomoc Polaków gotowa

cign na kraj zemst Moskwy — waha si zorganizowa

w kraju znaczniejsz formacj wojskow.

Rzd wgierski wszake nie chcia zupenie uchyla si

od przyjcia polskiej pomocy: to te Meszaros, minister hon-

wedów, powiadomi Polaków, i przyjmuje propozycj

pierivszego poselstwa lwowskiego, mianowicie e pozwala

uformowa bataljon — na pocztek tylko z dwóch kompanij

zoon, nastpnie szwadron uanów i jedn baterj. Prócz

tego rzd wgierski pozwoli Polakom organizowa drobniej-

sze oddziay, przeznaczone do wcielenia w skad wgier-

skich bataljonów ^).

Postanowienie to rzdu wgierskiego w wysokim stop-

niu rozgoryczyo poselstwo polskie i Wysocki ju myle za-

cz o zerwaniu z Wgrami. Falkowski stara si powstrzy-

ma go od tego i j go namawia, aeby si osobicie poro-

zumia z Bemem, którego uwaano za moralnego autora

takiego rozstrzygnicia kwestji, albowiem — jego zdaniem —
przykrem byoby dla Polaków, gdyby byli zmuszeni walczy

przeciwko Sowianom.

Wysocki zgodzi si na to, i Falkowski wyjedna u Be-

ma posuchanie dla nich.

— Przyjdcie do mnie — mówi Bem — bd wam bar-

dzo rad i roztrzniemy razem, co jest za i przeciw legji

polsko-wgierskiej^.

Niech przyjdzie i Wysocki nie jako centralizator, bo

z takim do czynienia mie nie chc, ale jako modszy do

') 'ali(owski, str. 115.
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starszego, jako niszy oficer do jeneraa, a przyjm go
z otwartemi rkami ^).

Polacy postanowili pój do niego w piciu, w imieniu

wszystkich. Naówczas zdolny lecz podstpnego i brzydkie-

go charakteru Dzieszkowski usposobi nieco chwiejnego
Wysockiego przeciwko Bemowi i poleci mu, aby przypom-
nia jeneraowi nieszczsny legjon portugalski; gdyby za
Bem upiera si przeszkadza zorganizowaniu wgiersko-
polskiego legjonu, to eby mu zagrozi, i za porednictwem
caej prasy wyrzekn si go i dowiod, i kiedy chodzio
o wasne jego korzyci, naówczas nie liczy krwi polskiej,

podczas gdy teraz, kiedy prawdopodobnem jest, i sprawa
wgierska i polsk spraw na wierzch wydobdzie, — to nie

chce za ni walczy.

Bem przyj ich serdecznie i oznajmi, i nie jest bynaj-

mniej nieprzepartym przeciwnikiem legjonu, nie chciaby
tylko, aby go organizowa z samego pocztku wojny i to

z niejednej przyczyny. Przedewszystkiem eby przy kon-

struowaniu wojska wgierskiego nie przyczynia si do jego

rozczonkowania, a przez to do anarchji; powtóre, eby
przedwczenie nie cign na Wgry dywersji moskiew-

skiej, i wreszcie — eby siebie samych nie wystawia na nie-

nawi Sowian, których Polacy od tak dawna, przeciwnie,

starali si sobie pozyska, i których dobrze byoby z Wgra-
mi pogodzi. Podug niego najlepiej byoby wystawi tylko

jeden bataljon polski, a pozatem tylko drobne oddziay, roz-

proszone po innych dywizjach. W ten sposób bataljon roz-

rastaby si niepostrzeenie w legjon, legjon za — w pol-

skie wojsko 2).

Gdy sowa te niechtnie byy przyjte przez goci, rzek

nareszcie Bem, i skoro wszyscy pragn zorganizowania le-

gjonu, to i on nic przeciwko temu nie bdzie mia, pod wa-

>) Falkowski, str. 116.

^) Falkowski, str. 118.
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runkiem wszake, e organizacja ta bdzie cile wojskow

i e oficerowie i podoficerowie nie bd obierani, jak tego

demokraci daj.
Na to zgodzili si wszyscy, oprócz Wysockiego, który

milcza. Jeden wyrazi yczenie, aeby ciocia komendant

legjonów zosta wybrany przez wszystkich.

— Nieche bdzie wybrany — odpar Bem — ale wy-

cznie przez tych, którzy do legjonu maj nalee.

I na to zgodzili si wszyscy i ju poegna chcieli

Bema, gdy Wysocki nietaktem swoim wszystko zepsu. —
Pamitaj, panie Jenerale, o tej obietnicy — rzek do Be-

ma — inaczej bowiem wyrzekniemy si ciebie wszyscy

i uczynimy ci, panie Jenerale, odpowiedzialnym przed na-

rodem i caym wiatem za zniweczone nadzieje, jakie przy-

wizywalimy do sprawy wgierskiej ^).

— Tak! — wykrzykn Bem rozgniewany — protesto-

wa, szkalowa, szarpa najzasuesze reputacje, to wasze

rzemioso! Protestujcie wic i szkalujcie! ja z wami ju nic

nie mam do czynienia, idcie precz!

Wszyscy smutni i powarzeni opucili mieszkanie Bema,,

tylko Wysocki by dumny i zadowolony.

Nazajutrz Wysocki mia mow do modziey polskiej,

mow, której ostrze wymierzone byo przeciwko Bemowi.

Nazywa Bema intrygantem, egoist, który dba tylko o was-

n karjer. Oskara go o to, e jakoby naduy dobrych

zamiarów rzdu wgierskiego i e zaprzepaci plan legjonu

polsko-wgierskiego. Mow swoj zakoczy w ten sens,,

eby modzie opucia Wgry -).

Wskutek tego wielu z poród modziey istotnie wróci-

o do Galicji; lecz jeden sfanatyzowany mody czowiek,

Ksawery Koodziejski, tak dalece da si porwa wraeniu,

jakie wywara mowa Wysockiego, e wykona zamach na

') Falkowski, str. 119.

•-:) Falkowski, str. 120.
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Bema, szczciem nieudany, bo tylko zrani jeneraa

w szczk.
Sd wojenny skaza Koodziejskiego na mier, lecz

modzie polska rozwina tak agitacj i w prasie ^) i wród
ogóu spoeczestwa, e wszystkie pisma rozbrzmiewa po-

czy iyninami o niewinnoci skazanego, a Bema wystawiay
jako niebezpiecznego zarówno dla Wgrów jak dla Polaków

osobnika, który wci tylko intryguje i chyba sam Bóg tylko

wie, czego chce.

Opinja ogóu bya tak przeciwko Bemowi podraniona,

e zdarzao si sysze okrzyki z poród publicznoci: „Precz

z Bemem! Niech yje Koodziejski!" ^)

Pod naciskiem tej opinji rzd uwolni sprawc zama-

chu; sam Bem równie nie da jego ukarania, uwaa bo-

wiem czyn jego za nierozwany i bezkrytyczny ^).

Rzd wgierski wobec tego rodzaju sytuacji porzuci

swój pierwotny zamiar powierzenia Bemowi gównego do-

wództwa, nawzajem te Bem sam prosi, aby nie oddawano
pod jego komend Polaków ^).

Rzd, chcc zaagodzi niezadowolonych i rozgoryczo-

nych Polaków, mianowa Wysockiego komendantem dwóch
formujcych si kompanij polskich i, nadawszy mu szar
majora, wysa go do Aradu.

Bem — jak wiadomo — otrzyma komendantur wojsk

siedmiogrodzkich.

Gdy Wysocki uda si do Aradu, rzd wgierski powie-

rzy jeszcze podpukownikowi Tchórznickiemu, Rembowskie
mu, Piotrowskiemu, Woronieckiemu i Brzeziskiemu for-

') Wydalj nawet pamflet przeciwko niemu. p. t. „Zamach na

zdrajc Bema", gdzie twierdzili, e Bem dopuci si zdrady pod Ostro-

l< i e jest agitatorem panslawistycznym. (R. Gelich. Magyarorszag

'liggetlensegi harcanak tortenete. 1, str. 454).

2) Falkowski, str. 122.

3) Pulszky, str. 216.

•*) Tame.
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mowanie mniejszych oddziaów i wysa je na pónocne

Wgry i).

Wszystko to tal< zniecicio Fakowskiego, ,e po-

stanowi z Wgier wyjecia w mniemaniu, e Kossuti nie-

citnie odnosi si do myli stworzenia legjonu polskiego.

Gdy si jednak zjawi z wizyt poegnaln u Kossutha,

ten wytómaczy mu, i w zasadzie nic nie ma przeciwko pol-

skiemu legjonowi, tylko e poprostu przyj ostron i prak-

tyczn rad Bema. Dwie polskie kompanje nie cign na

siebie interwencji Rosji, gdy tymczasem, gdyby ogoszono
organizowanie legjonu polskiego — mogoby to by przez

Rosj uwaane za casus belli. Tak za — kiedy pierwsze

dwie kompanje, uformowane i wywiczone, wysane zostan

na front, natychmiast mona si bdzie potajemnie zaj for-

mowaniem nastpnych. Instruktorem polskich kompanij b-
dzie dowiadczony i rozwany onierz, Buharyn, zdaleka

trzymajcy si od wszelkich politycznych prdów. Póniej,

w odpowiedniej chwili, wszystkie rozproszone oddziay pol-

skie pocz si i w ten sposób samo przez si powstanie

wojsko polskie ^).

W cigu rozmowy Kossuth znów wróci do ulubionego

swego planu i spyta Fakowskiego, czy podjby si jecha

do Francji, eby dla wgierskiego wojska zwerbowa pol-

skich oficerów, a zwaszcza, eby jeneraa Dembiskiego
i Mierosawskiego pozyska dla sprawy wgierskiej. Pierw-

') Pamitniki Generaa Wysocl<iego, str. 15.

Wedug Wcldycza ju bya gotowa umowa midzy Kossutliem

a Polakami na legjon z 15 do 20 tysicy onierza polskiego. Brako

tylko podpisu, gdy przybycie Bema wszystko zepsuo, gdy odradzi

Kossutliowi formowanie legjonu. Kossuth ociga si z podpisaniem umo-

wy i pomoc Polaków stopniaa do 1.200 ludzi zwerbowanych, o których

Kossuth ju poprzednio tmiówi si z Lwowianami (Sylwester Weldycz.

Der Antlieil der Polen an dem Ungarischen Freiheitskampfe 1848 — 1849.

Altona, 1850, str. 6).

'') Falkowski, str. 126.
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szemu zaofiarowaby gówne dowództwo, drugiego za

w randze pukownika przeznaczyby do sztabu wodzów.

Nastpnie zacz Kossuti rozwaa kwestj broni, za-

mówionej za granic i prosi Fakowskiego, aby omówi t
rzecz z lirabi Teleki'm i eby mu powiedzia, i tylko mo-

rzem bro sprowadzi bdzie mona i e jednoczenie przy-

by powinni oficerowie i szeregowcy polscy. Tyci ostatnicti

ju na statku naleaoby uzbroi w tym celu, aeby tworzyli

eskort dostawy z Fiume do Pesztu.

Falkowski opuci Peszt, aby na Kesmark i Kraków do

Parya jecia. Jednoczenie jednak adjutant Bema, Jordan

wyjecia do Parya z tak sam instrukcj, poniewa Bem

podejrzewa Fakowskiego, którego czsto widywa w towa-

rzystwie Wysockiego, i ten bdzie rokowa z ludmi z partji

demokratycznej, czemu Bem za wszelk cen cicia prze-

szkodzi 1). Falkowski przyby do Parya nieco póniej, ni

Jordan. Pierwszym czynem jego byo udanie si do Tele-

ki'ego, eby wypeni zlecenia Kossutha. Przedstawi Te-

leki^emu list Kossutha i zda spraw z ostatnich nowin na

Wgrzech. Teleki jednak sceptycznie to przyj i rzek:

-Panie, jeste pan bardzo mody, a bardzo pewny siebie'',

Gdy jednak Falkowski powoa si na Kossutha, wówczas

powaniej zacz go traktowa i w póniejszych naradach da

si nakoni do przyjcia deputacji polskiej partji demokra-

tycznej. Teleki przyj j nader uprzejmie i Polacy owiad-

czyli, i nie maj nic przeciwko temu, aby z poród demo-

kracji wyszuka oficerów dla Wgier, nawet gdyby Miero-

sawski przyj zawezwanie — nie przeciwdziaaliby temu;

narazie jednak nie ycz sobie, aby rzecz przybraa rozmiary

rozgone. Teleki. pomimo e przyj ich grzecznie, sam

wielk wstrzemiliwo ujawnia w mowie, osania si ogól-

^) Falkowski, str. 131
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nikami, tak dalece, i czonkowie deputacji, oddaliwszy si,

jednomylnie uznali, e gra z nimi komedj ^).

Powcigliwo Teleki"ego tómaczy si jego stosun-

kiem do ksicia Czartoryskiego: odnosi si on do niego

z wielkim szacunkiem, a ksi Czartoryski by przeciwni-

kiem partji demokratycznej.

Teleki'ego zreszt nic nie obciodzia sprawa dostawy
zamówionej broni, a gdy Falkowski zwróci jego uwag, i
naleaoby wyjedna u rzdu Karola Alberta, aby im da
okrt do rozporzdzenia, na którymby mona byo bro od-

stawi i polskich emigrantów, Teleki nic nie robi w tym kie-

runku i z dnia na dzie odkada t spraw.
W tych wanie czasach znalaz si przypadkiem w Pa-

ryu pukownik Cipriani, zaufany Karola Alberta; Falkow-

ski uda si do niego, aby si z nim naradzi w kwestji owe-
go okrtu. Cipriani zaopinjowa, i rzd sardyski wedug
wszelkiego prawdopodobiestwa odda im do rozporzdzenia
odpowiedni okrt, tylko niech Teleki poda prob o to do
prezesa ministrów d^Azeglio, — a rczy za powodzenie.

Falkowski jednak wtpi, czy Teleki to zrobi, uda si
wic o pomoc do Czartoryskiego, pod wraeniem sów które-

go Teleki przychyli si do traktowania z Ciprianim. Tym-
czasem nadeszy z Wgier nader niepomylne wiadomoci
i Falkowski, przyszedszy do Teleki'ego, zasta go przygn-
bionym. — „Widzisz pan — rzek Teleki — e miaem susz-
no nie pieszc si tak bardzo z wyprawieniem emigran-
tów i broni do Fiume. Nie przybdzie ju tam Perczel, aby
pod konwojem karabinów odstawi j do Debreczenu.

Sum, która byaby na to zostaa wydana, dobrze bdzie za-

oszczdzi na potrzeby wgierskiej emigracji, od której zie-

mia francuska niedugo si zaroi ^).

Od tej chwili nie byo ju mowy o ukadach z Cipria-

•) Falkowski. II, str. 31.

'*) Falkowski, str. 36.
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nim, ani o dostawieniu emigrantów polskicli na Wgry, a ca-

y werbunek ograniczy si do pozyskania udziau Dem-

biskiego.

Zanim si jednak Falkowski uda do niego, wpierw zo-

y wizyt jeneraowi tir. Zamoyskiemu, zaufanemu Czarto-

ryskiego, i rozwin przed nim spraw polsko-wgiersk, na

któr jenera nie mia jeszcze ustalonego pogldu, a przeto

pragn j wanie wzi pod rozwag. Skoro jednak Fal-

kowski wspomnia, i zamierza porozumie si ze wszystkie-

mi partjami polskiemi i pragnby, aby wszyscy zjednoczyli

si pod wspólnem, wgiersko-polskiem hasem, jenera ca-

kiem zesztywnia. Póniej jednake interes narodowy zwy-

ciy w nim partyjno i zdecydowa si popiera spraw
wgiersk i).

Teraz dopiero zwróci si Falkowski do Dembiskiego.

Jak wiadomo, Kossuth bardzo pragn pozyska Dem-

biskiego, który w powstaniu polskiem 1830/31 r. tak wielk

by zdoby saw. Dembiski w czasie ruciów 48-go roku

przebywa we Francji, lecz nie przyczy si do adnej

z emigracyjnych partyj. Pod wraeniem wypadków marco-

wych postanowi wróci na polsk ziemi i osiad we Wro-

cawiu, dokd zwoa sejm polski, aeby Polacy gruntownie

omówili swoj spraw i doszli do ustalenia konkretnych pla-

nów. Zabiegi te jednak okazay si daremne, albowiem tak

wielka bya przepa midzy arystokracj a demokracj, e
nie mogo by mowy o jakiemkolwiek porozumieniu. Po

rozwizaniu sejmu jedni udali si do Wiednia, gdzie nawi-

zali rokowania z czonkami poselstwa wgierskiego, które

tam wanie pod t por przybyo, inni pojechali, na kongres

sowiaski do Pragi.

Dembiski nie sympatyzowa z radykalnem sowiano-

filstwem i w pimie, skierowanem do hrabiego Leona Thuna,

prezesa kongresu sowiaskiego, rozwin myl, e interes

') Falkowski. II, str. 19.
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szczepu sowiaskiego wymaga, eby jak najprdzej pogo-

dzi si z Wgrami, i wzywa kongres do wysania kogo na

poudniow Sowiaszczyzn, aby t spraw wyjani Serbom

i Ciorwatom ^).

Alici rozpdzony armatami Windiscigraetza kongres

sowiaski nie mia ju czasu zajmowa si pismem Dem-
biskiego.

Jenera ledzi z ywem zainteresowaniem wypadki, roz-

wijajce si na Wgrzecli, albowiem jedynie od wojny w-
gierskiej spodziewa si korzystnego obrotu dla sprawy pol-

skiej. — „Uwaga moja — pisze w swoici pamitnikacli —
ponad wszelki wyraz skierowana bya na Wgry, gdy sen

mojego dziecistwa, odbudowanie Polski, umiaem sobie wy-

obrazi tylko z pomoc Wgier" -).

Po nieudanym zjedzie wrocawskim Dembiski wróci

do Parya, gdzie za porednictwem pewnego Anglika pozna
si z ir. Teleki'm, który oddawna pragn si z nim porozu-

mie. Spotkali si w mieszkaniu owego Anglika i zawarli

tam umow, lecz Dembiski nie zaraz wyjecha, gdy wpierw

cicia si doczeka odpowiedzi Kossutia; jako zdecydowa

si ruszy w drog dopiero, kiedy Emerich Szabó, pukownik
wgierski, przyby z poleceniem rzdu werbowania oficerów.

Teleki wci niecierpliwie przynagla Dembiskiego do wy-

jazdu na Wgry. „Jenerale — rzek raz przy pierwszej spo-

sobnoci — jed do nas! Bdziesz móg zosta u nas, ozem

tylko cicesz" ').

Tymczasem przyby Jordan, adjutant jeneraa Bema,

i pewien kapitan wgierski, a w kilka dni póniej Falkowski,

wskutek którego namów i przynaglania Dembiski nareszcie

wyjecia.

>j Danzer A. Alfons. Dembiski Magyarorszagon Budapest,

1874, str. 17.

') Danzer. Tame, str. 19

*) 22
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Przed wyjazdem zredagowa memorja we francuskim

i polskim jzyku, w którym rozwija myl, e tylko zalepie-

nie wiedzie Sowian do wojny z Wgrami, i e wolno So-

wian zaley od wolnoci Wgrów. Dalej jeszcze dowodzi,

e po r. 1846 Polacy niewiele oczekiwa mog od Austrji.

Memorja ten mia zosta opublikowany po jego wyjedzie.

Gdy Dembiski ju zosta pozyskany dla sprawy, Fal-

kowski poruszy wszelkie moliwe spryny, aby i Miero-

sawskiego nakoni do wyjazdu na Wgry. Nie byo to

jednak rzecz atw ze wzgldu na cierajce si prdy w onie

emigracji polskiej. Dembiski i Mierosawski nie mogli si

znosi nawzajem. Naleao icli z sob pogodzi, aeby

mogli wspólnie dziaa na Wgrzech.

Dembiski nie bez powodu mia uraz do Mierosaw-

skiego, gdy ten w swojem dzieku, napisanem po francusku,

wyraa si o nim w sposób ujemny.

Falkowski mniema, i rzecz da si zaatwi w ten spo-

sób, e Mierosawski napisze list z przeproszeniem do Dem-

biskiego, który napewno chtnie obraz wybaczy.

Mierosawskiego nie byo wówczas w Paryu i Falkow-

ski teraz dopiero dowiedzia si od jednego z wtajemniczo-

nych czonków partji demokratycznej, e Mierosawski ju

prawie jakby zawar umow z rewolucyjnym rzdem bade-

skim. Falkowski usiowa przekona demokratów, e miej-

sce Mierosawskiego jest na Wgrzech i e tam o wiele

wiksze bdzie móg odda usugi swojej ojczynie, — ci

jednak sprzeciwiali si planowi i to z czysto partyjnych po-

budek, zdaniem ich bowiem Mierosawski przy Dembiskim

bdzie móg odegra tylko poredni rol, poniewa jenera

i na Wgrzech bdzie popiera polityk Hotelu Lambert.

Ich zdaniem pose wgierski (Teleki) jest take raczej przed-

stawicielem arystokracji i jako wielbiciel Czartoryskiego —
nieprzyjacielem demokracji ^).

1) Falkowski. II, str. 26.
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Pomimo wszelkich przeciwnoci pewna cz partji

skaniaa si wstpi do suby wgierskiej, ale trudnoci,

jakie przedstawiaa droga, nie pozwoliy wykona tego pla-

nu. Nawet starzy jeneraowie Sierawski i Jerzmanowski te

nabrali ochoty pój w lady Dembiskiego, lecz odradzi

im to rozwany Falkowski^).

Tymczasem przyjecha do Parya Mierosawski ku wiel-

kiej radoci Fakowskiego, który wci roi sobie, e mu si

uda pozyska go dla sprawy wgierskiej. Chodzio mu o to

nietylko dlatego, e Kossuth bardzo na to nalega, ale ponie-

wa i sam, jako Polak, dy ku temu, eby przy boku Kos-

sutha byo jak najwicej Polaków dla przeciwstawienia si

nieprzyjaznemu Polakom kierunkowi Górgey'a.

Przedstawi tedy Mierosawskiemu yczenie Kossutha;

Mierosawski jednak przerwa mu prdko: — „A cóbym ja

tam robi, skoro tam ju jest Dembiski?" — Falkowski od-

powiedzia na to, e Kossuth przyjmie, go do sztabu wodzów

w randze pukownika i wprdce awansem obdarzy, skoro

tylko Mierosawski zoy dowód swego uzdolnienia. — „Jak-

e mam przyj rang pukownika na Wgrzech, dokd tak

trudno si dosta, skoro mnie tutaj zaraz nad Renem Bade-
czycy z zapaem gównym wodzem obwoali?''.

— Ale na Wgrzech — odrzek mu na to Falkowski —
suyby pan sprawie ojczystej; jest tam zgromadzonych

dwa tysice Polaków pod sztandarem narodowym.
— Ale tam ju jest Bem i Dembiski — odpar Miero-

sawski—niech oni nimi dowodz. Ci dwaj potni mowie
nie daliby mi na Wgrzech niczego si dosuy ^j.

Nalegania Fakowskiego na nic si nie przyday, bo

Mierosawski adn miar nie chcia przyj propozycji,

owiadczy jednak, e jeeli Moskale wtargn na Wgry,

') Falkowski. II, str. 44.

-) Falkowski. III, str. 100.



- 61. —

wówczas zrzeknie si gównego dowództwa badeskiego

i przybdzie do Wgier.

Impreza badenska, jak to atwo inona byo przewi-

dzie, nie powioda si i rewolucyjne oddziay Mierosaw-

skiego zostay kompletnie rozbite.

Naówczas przyszo Fakowskiemu na myl, aeby
szcztki tyci oddziaów, któryci pooenie stao si teraz

mocno niepewnem, pod wodz Mierosawskiego zaszy ty
Austrjakom. Rzecz obmyli w ten sposób, aeby sze czy

om tysicy ociotników przeszo w cigu jednej nocy nad

jezioro Boden i wtargno do Tyrolu. Czyn taki zmusiby

wojsko austrjackie do rozdzielenia si swoici, co uatwioby

znowu sytuacj Wgrom. Przeprawy przez jezioro dokona
byo atwo, e za w Tyrolu wojsk nie byo, oddziaek móg-
by przej przez terytorjum, a nawet mógby otrzyma po-

moc Czechów, Wochów, Polaków, a nawet Niemców wie-

deskich.

Falkowski przedstawi ten plan Mierosawskiemu, któ-

ry jednak, cigle jeszcze wierzc, i losy rewolucji badeii-

skiej si poprawi, nie chcia przyj tego nieco awanturni-

czego projektu ^).

Na tem skoczya si rola Fakowskiego.

Dembiski w pierwszych dniach stycznia przekroczy

granice Wgier, w kilka dni potem spotka si z Kossuthem,

z którym szczegóowo omówi spraw caej sytuacji, tudzie

legjonu polsko-wgierskiego. Na zapytanie Kossutha Dem-

biski owiadczy si przeciwko organizowaniu polskiego

legjonu, nie powiedzia jednak Kossuthowi prawdziwej tego

zapatrywania przyczyny. Jego zdaniem powstanie legjonu

polskiego sprowadzioby natychmiastowe porozumienie si

Austrji z Rosj, a to byoby zgub dla Wgier.

W wikszej czci pogldów godzili si z sob, tylko

polityki wzgldem poudniowych Sowian nie pochwala

Falkowski. III, str. 107-108.
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Dembiski, on bowiem byby chtnie wikszych koncesyj

udzieli Serbom i Chorwatom, aby oswobodzone od pou-
dniowych kresów siy zjednoczy z caoci i pchn przeciw-

ko Austrji ^).

Kossuth jednak ani chcia sucha o tem, i ilekro Dem-
biski rozmow na to skierowywa, wpada w niecierpliwo
i rozdranienie^).

Dembiski zosta wkrótce komendantem korpusu i ob-

j w pocztkach lutego naczelne stanowisko nad wojskiem

wgierskiem.

Gdy po ogoszeniu niepodlegoci 14 kwietnia niebez-

pieczestwo wtrcenia si Rosji coraz groniejszem si sta-

wao, rzd postanowi utworzy samodzielny korpus na Gór-

nych Wgrzech, którego gówna kwatera przypadaaby
w Kassa (Koszycach wgierskich). Komend tego korpusu

powierzy chciano Dembiskiemu, lecz nie miano go o to

zaczepi, gdy przypuszczano, e nie zechce przyj skrom-

nej komendantury korpusu. Tymczasem Dembiski owszem
skonny by to przyj, powodowany chci suenia spra-

wie; wymówi sobie tylko, e bdzie samodzielnym komen-

dantem ^).

Podczas narady z Kossuthem rozwin przed nim swój

plan, który na tem polega, e dotd bdzie zajmowa obron-

ne stanowisko i powstrzymywa napór nieprzyjaciela, dopó-

ki nie otrzyma odpowiednich posików, z któremiby móg
przej do ofensywy. Potem w odpowiedniej chwili wtargnie

do Galicji, gdzie, liczc na popularno swego nazwiska, po-

woa do broni Polaków, czem— nietylko e zagrozi tyom nie-

przyjaciela, ale i rosyjskim wojskom stanie na przeszkodzie.

Do przeprowadzenia tego planu, jak równie dla stawienia

Polaków pod bro bdzie potrzebowa 12.500.000 zotych re-

') Dnnzer. Tame, str. 48.

'-') Danzer, str. 236.

^) Danzer, str. 234.
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skich brzczc monet. Skoro tylko—mówi Dembiski

—

dostateczna ilo ziemi polskiej bdzie pod moj wadz,
wezm sobie za bezporednie zadanie zwoa sejm polski,

który przejmie do polskiego narodowego budetu poyczk,
zacignit u rzdu wgierskiego^).

Planowi temu Kossuth nie by przeciwny, zastrzeg tyl-

ko, eby Dembiski naówczas dopiero wtargn do Galicji,

gdy Górne Wgry ju zupenie bd oczyszczone z nieprzy-

jaciela.

— Wszystko to byoby doskonale — mówi dalej Kos-

suti — i mógbym panu da dwanacie i pó miljonów bez

sejmu i bez rady ministrów; tylko musiaby si pan zado-

woli banknotami wgierskiemi. Sdzisz pan, e daby so-

bie rad takim pienidzem?
— Mnie innego nie trzeba — odpar Dembiski — ju

zapewni pienidzowi temu odpowiedni warto moje czy-

ny wojenne 2).

W dalszym cigu rozmowy Dembiski kad nacisk na

konieczno zwizku wgiersko-polskiego i wyrazi zdanie,

e jeeli Wgryd do samodzielnoci, to prowadzi do niej

') Danzer, str. 235.

2) Danzer, str. 236. Narad t wspomina i Wysocki w swoici

pamitnikach. Wedug niego Kossuth mia si wyraa o planie Dem-
biskiego, i dlatego jest przeciwny prdkiemu wtargniciu do Gahcji,

e — aczkolwiek prdzej czy póniej bdzie to musiao nastpi, czemu

zreszt rzd wgierski ani myli przeszkadza,— to jednak z tak sabemi

siami mogoby to by szkodliwe zarówno dla Wgrów, jak i dla Pola-

ków. Wolaby wogóle, aby granic przeszli Polacy nie Wgrzy, gdy
i z politycznych wzgldów byoby to bardzo celowe i skuteczniejsze.

Gdyby jen. Dembiski odrazu z maem i tylko z samych Wgrów zo-

onem wojskiem przestpi granic Galicji, nie wynikoby z tego nic

dobrego, bo przypieszyoby albo nawet wywoaoby interwencj mo-

skiewsk. Wreszcie niepodobiestwem byoby dla Wgrów dawa Po-

lakom pomoc, dopókiby sami nie uatwili si z Austrj. W takim sen-

sie sam pisa do Dembiskiego, ale prosi Wysockiego, aby i on pomó-

wi o tem z jeneraem. (Pamitniki Jeneraa Wysockiego, str. 66).
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tylko jedna droga, a t jest przymierze z Polakami i szczere

pojednanie si z poudniowymi Sowianami ^).

O tern wszake Kossutli, tak samo jak wpierw, ani su-
clia nie cicia.

Nakoniec Dembiski jeszcze o to prosi Kossuttia, aby
Buharyn zosta do niego odkomenderowany, co mu te zo-

stao przyobiecane.

Nazajutrz (19 kwietnia) Dembiski otrzyma dekret,

mianujcy go komendantem pónocno-wgierskiego korpu-

su. Pocztkowe sowa dekretu brzmiay: ,,Mam zaszczyt,,

panie wice feldmarszaku, odda pod -twoje naczelne do-

wództwo oddziay wojskowe, rozmieszczone w komitataci,

graniczcychi z Galicj; jednoczenie poruczam panu obron
Wgier Górnych od strony austrjackiej, o ile za to uwaa-
by za celowe, polecam panu przekroczenie granicy" ^).

Przytoczone sowa, jak równie te, które do Dembi-
skiego Kossuti wyrzek przy poegnaniu: „Zatem oczekuj,

panie wice-feldmarszaku, wiadomoci ze Lwowa, albo Kra-

kowa", — dowodz, e Kossuti na serjo traktowa zamiar

wtargnicia do Galicji.

Gubernator w licie, pisanym do Dembiskiego 2-go ma-
ja, wyrzuca mu, e nie zebra jeszcze wszystkici si swoici

przy Dukli i zamiast defensywy—ofensyw mu proponuje.

Dembiski planowa oprócz tego wycieczk do Buko-

winy i zapytywa w tej mierze o rad Bema.
O zapatrywaniu Bema na t kwestj dowiemy si z li-

stu jego do Dembiskiego z dnia 6-go maja, z okolic Temes-

varu. Podug niego wejcie do Galicji byoby dla niej naj-

wiksz klsk, gdy posuyoby za sposobno do ogólnej

rzezi ziemian, których rzd austrjacki napewno kazaby
chopstwu wymordowa').

') Dnnzer, str. 236.

2) Danzer, 254.

') Aliizja do buntu chopskiego w Galicji z r. 1846, rozniecone-

go przez rz(\ austrjacki w celu stumienia narodowego ructiu polskiej

szlacity.
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Jego zdaniem o wiele byoby lepiej najpierw rozstrzyg-n spraw wgiersk, zablokowa port Fiume, aeby tamt-
dy móc dosta oficerów i bro z Francji. Wówczas dopiero
Dembiski przez Kraków, on za (Bem) przez Bukowin mog-
liby zaj Galicj.

On sam bardzo chtnie podejmowa si opanowa
Fiume: bo skoro tylko opanuje Banat — pójdzie prosto na

Fiume ^)

Ciarakterystyczne, e w Austrji ju w poowie stycznia

mówiono o tem, i Bem do Galicji wtargn zamierza. Fran-

ciszek Smolka z Kremsieru pisa do ony (13, 14, 15-go stycz-

nia), e jest niespokojny, bo chodz wieci, i Bem ju
wtargn do Galicji. Nie tyle obawia on si interwencji ro

syjskiej, ile raczej tego, i rzd znów zorganizuje powstanie

ludowe, które si zakoczy takiemi samemi rabunkami i mor-

derstwami, jak w r. 1846 2).

^) Danzer, str. 265. Ustp francuskiego listu Bema, odnoszcego
si do tej sprawy, brzmi jak nastpuje: „Cher General. Je vois avec

bien du plaisir^ que Ton Vous a confie un corps d'armee pour repous-

ser au dela des Carpathes Tinyasion autrichienne.

Mousieur le Gouverneur m'a fait Thonneur de me demander. si

l'invasion de notre cóte par la Boukovine ne serait pas avantageuse?

J'ai repondu, que, ne pouvant se faire actuellement avec des forces con-

siderables. cette inra^^ion serait le plus grand malheur pour la

Galicie, car elle pourrait etre le signal d'un massacre genera
des malheureux proprietaires du pays. que le gouvernement autri-

chien ferait egorger par les paysans.

Je crois donc, qu'avant l'invasion ii faudrait terminer les affaires

de la Hongrie, occuper Fiume. pour faire arriver par la nos officiers et

des armes, que la France nous donnerait; qu'alors en extract en Gallicie

Vous, General du cóte de Cracovie, moi par la Boukovine, nous nous

rendrions facilement maitres de tout le pays".

'^) Danzer, str. 264. Dziennik Franciszka Smolki, 188 — 190.

Smolka widzia w Bemie nader miaego wojaka, lecz bardzo liciego

polityka. W tym wzgldzie uwaa go za cakiem nieobliczalnego, hie

umiejcego myle realnie, ani naleycie ocenia faktów doniosyci i roz-

strzy imajcych wszystko.

Wgrzy a Polacy. O
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Rzecz oczywista, byy to wieci bezpodstawne, ciekawy

by to jednak symptomat, e ju wtedy kryy.
Wspominalimy, e Kossuti w licie z 2-go maja robi

wyrzuty Dembiskiemu, e si opónia: ale ju w kilka dni

potem zmieni swe zapatrywanie i sta si przeciwnikiem

wejcia do Galicji.

Jak wiadomo, prosi on Wysockiego, aby take odradzi

ten plan Dembiskiemu. Wysocki istotnie uda si do jeneraa

do Eperjesu i przedstawi mu, i z tak garstk onierza,

który przytem jest mody i dla Polaków obcy, nieszczególn

byoby rzecz podejmowa si takiej imprezy. Lepiej do-

czeka si zorganizowania legjonu polskiego, które do ra-

nie postpuje, bo wówczas atwiej bdzie mona liczy na

patrjotyczne wspódziaanie polskiej ludnoci. Dembiski
wkocu zgodzi si poczeka na legjon polski, wzi jednak

sowo od Wysockiego, e pierwszy nie przestpi granicy, ale

razem z nim i pod jego wodz wejdzie do Galicji^). Wysocki

do pewnego stopnia i pro domo sua tu przemawia, albo-

wiem wszdzie, gdzie tylko zdoa, stawia na pierwszym pla-

nie legjon polski, którego wanie komendantem zosta mia-

nowany.

Tymczasem rada ministrów take wzia t kwestj pod

obrady, i postanowia nie pozwoli Dembiskiemu na prze-

stpowanie granic Galicji, motywujc swoj decyzj tem, e,

gdyby wojska wgierskie wyszy poza granice kraju, prze-

ciwko temu zaprotestowayby mocarstwa europejskie. Z po-

ród rady ministrów jedyny tylko hrabia Kazimierz Batthya-

ny, dziercy tek spraw zagranicznych, gosowa za planem

Dembiskiego 2).

To postanowienie Rady Ministrów podyktowane zostao

obaw interwencji rosyjskiej, która, w razie wtargnicia

') Pamitniki Jeneraa Wysockiego, str. 67 — 68. Dembiski
w swoici pamitnikach ani sowem nic wspomina o tej rozmowie.

') Danzer, sir. 270.
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Dembiskiego do Galicji, prawdopodobnie natychmiastby

ustpia.

Starego jeneraa polskiego nad wszelki wyraz rozgory-

czyo ucliylenie wymarzonego planu. Wedug niego od mo-

carstw europejskich i tak niczego nie mona si byo spo-

dziewa; Wgry za od Francji i od Anglji jedynie w takim

razie mogyby wyglda jakiej akcji yczliwej, gdyby si

mogy przed niemi wykaza jakiem powodzeniem, któreby

mona byo bra w raciub. On byby trwa przy swoim

planie nawet i wtedy, gdyby interwencja rosyjska bya ju
rzecz zupenie pewn: miaoby to bowiem wedug niego t
dobr stron, e byoby odepcino Moskali w przejciu

przez Karpaty, a Wgrzy przez to zyskaliby na czasie ^).

Dembiski gorzko skary si w swoich pamitnikach

na to, e Kossuth, który w pocztkach tak zachwyconym si

wydawa jego planem, teraz, gdy Górgey u niego znalaz po-

such —i inne zasady wprowadzi w gr — gubernator chwia

si zacz w postanowieniach, i Gorgey, z góry ju zazdrosny

o niewtpliwe sukcesy Dembiskiego w Galicji, przeprowa-

dzi znan nam ju rezolucj rady ministrów-).

I jeszcze jedna rzecz wpyna na rozalenie Dembi-

skiego: mianowicie kwestja polskiego legjonu. Wiadomo,

e ju przy pierwszej rozmowie z Kossuthem (20 stycznia)

Dembiski sprzeciwia si organizowaniu polskiego legjonu,

jako akcji, któraby bezwarunkowo cigna na Wgry nie-

bezpieczestwo interwencji moskiewskiej. Teraz za wanie
o tem bya mowa, i rzd wgierski sam zamierzy zorgani-

zowa ów legjon i Dembiskiego mianowa jego komen-

dantem.

I to take dranio Dembiskiego, i rzd, pominwszy

pukownika Buharyna, mianowa Wysockiego jeneraem, po-

1) Danzer, str. 270.

V Danzer, str. 270
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mimo e Buharyn wyej sta od Wysockiego, duej od nie-

go suy w wojsku wgierskiem, a podczas powstania pol-

skiego 1830/31 r. by ju podpukownikiem, gdy Wysocki
by naówczas tylko podporucznikiem ^).

Na dobitk wszystkiego — organizowanie legjonu pol-

skiego powierzono Wysockiemu, co Dembiskiego bardzo

uraao.

W poszczególnyci dywizjach wgierskich rozproszone

oddziay polskie gromadzono obecnie w Miskolczu, gdzie

Wysocki czy je w legjon. Przyby tutaj Tchórznicki ze

swymi uanami, kapitan Toczyski ze szwadronem uanów,
major Englert z 800 onierzami i inni. Dywizja Idzikow-

skiego z jedn baterj posza do Kis-Szebenu, aeby suy
pomoc Dembiskiemu. Konnica kapitana Korzeliskiego

stana równie u granicy, przy Palocza. Ilo wszystkich

ogóem legjonistów wynosia okoo dwóch tysicy 2).

Modzie polska, w znacznej czci pochodzenia szla-

checkiego, licznie cigaa na Wgry; chopcy ci przedzierali

si przez tysiczne niebezpieczestwa, znosili niewypowie-

dziane trudy, kryjc si, wród cieniów nocy przebiegali

wierkami obrose szczyty, przesadzali przecze i przepaci

Karpat, dc na Wgry, aby ofiarowa usugi swoje wgier-

sko-polskiej sprawie.

Stosunkowo najwiksza liczba przybya z Krakowa pod

wodz Kuczyskiego: tych jednak w Alsó Kubinie konsystu-

jcy major Armin Górgey zatrzyma,* wbrew rozporzdzeniu

rzdu, eby Polaków, sucych w poszczególnych oddzia-

ach wgierskich, skierowywa do Miskolcza. Wysocki po

kilka razy dopomina si o prdsze ich nadesanie, ale Gór-

') Danzer, str. 271.

'^) Pamitniki Jeneraa Wysockiego, str. 70

—

71.
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gey pod rónemi pozorami zwleka z tern jako. Wkocu
i ten oddzia poczy si z legjonem ').

Zjednoczenie oddziaów polskich odbywao si powol-

nie; dowódcy poszczególnyci dywizyj niechtnie rozstawali

si z niemi, jako dzielnymi onierzami.

Bohaterstwo Polaków znajdowao uznanie i u takich

mów, jakKossuth, jak Klapka i inni, lecz jednoczenie

ogólne byy skargi na ich notoryczny brak karnoci, czem

sprawiali nieraz wiele kopotów rzdowi.

Kossuth pewnego razu zwierza si Dembiskiemu:
„Panie wice-feldmarszaku, rodacy pascy bij si, jak lwy.

Waleczno ich wszdzie za przykad suy moe, lecz, szcze-

rze mówic, daleko wicej mamy z nimi biedy, ni z caem
wojskiem naszem: codzie stawiaj nam nowe dania, co-

dzie wynikaj midzy nimi nowe wanie, tak e w rezultacie

niepodobna wiedzie, czego oni waciwie chc. Dzi doma-

gaj si wszyscy, aby rzd wgierski ich zgromadzi i utwo-

rzy z nich legjon polski. — jutro znów kady zosobna czego

innego da 2).

Zupenie to samo mówi Klapka: chwali mstwo, lecz

przeklina kopoty i zamt, jaki wci sprawiali*).

Narodowa wada Polaków : niezgoda i zawi partyjna,

tak samo jak u nas, Wgrów, niejednokrotnie psua owoce

najdzielniejszego bohaterstwa.

O ile Kossuth by przyjacielem Polaków i zwizek oby-

dwóch narodów uwaa za poyteczny, a nawet konieczny,

o tyle Górgey nie sympatyzowa z Polakami i nieyczliwie

spoglda na organizowanie legjonu polskiego. By moe.

^) Danzer, str 279. Wysocki,, str. 72. Dembiski w swoicti pa-

mitnikach powiada, e Armin Gdrgey dlatego zatrzymywa ów oddzia

przy sobie, e—jak pisze -jest to jedyna grupa, na której z zaufaniem

mog polega.

Danzer, str. 279.

-) Danzer, str. 47.

^) Danzer, str. 66.
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i byo to wynikiem antypatji, jak uczuwali do siebie Dem-
biski i Górgey. Dwaj ci wodzowie nie mogli si znosi na-

wzajem.

Midzy Wysockim a Górgey'em lepszy panowa stosu-

nek i, zdaje si, e to Górgey 'owi zawdzicza móg Wysocki

swój awans na stopie jeneraa ^).

Ledwie zorganizowano legjon polski, Dembiski wyda
rozkaz Wysockiemu", aby t jeszcze niezupenie uksztatowa-

n jednostk bojow przeniós z Miskolczu do Koszyc, aeby
bya blisko pod rk, na wypadek zapotrzebowania jej. Atoli

Wysocki nie posuclia rozkazu tego, powoujc si na to, e
Kossuth Miskolcz wyznaczy na punkt zborny dla polskiego

legjonu. Dembiski nie czyni z tego kwestji, poniewa —
pisze w swoim pamitniku — wiedzia, i skarga jego nie zo-

staaby uwzgldniona ^).

Wspomniane zdarzenia, a take róne inne okolicznoci

(jak np. gówne dowództwo Górgey^a) tak dalece zniechciy

Dembiskiego, e zoy podanie do rzdu o dymisj. Poda-

nie to Kossuth przyj chtnie i w licie, skierowanym do

wice-feldmarszaka, zapytywa, w jakiby sposób móg wyrazi

wdziczno narodu za dotychczas pooone zasugi i czego

sobie yczy na przyszo ').

Na miejsce Dembiskiego rzd wyznaczy Wysockiego;

3-go czerwca otrzyma on rozkaz zdania dowództwa polskie-

go legjonu komu sam uzna za waciwe i udania si spiesz-

nie do Eperjesu dla przyjcia po Dembiskim gównej ko-

mendantury korpusu pónocnego. „Równoczenie zawiado-

') Wysocki, str. 64. Wysocki w paniitnikacli swoicli przytacza

rozmow swoj z Gorgey'em, dotyczc legjonów polskich; lecz z roz-

mowy tej nie wynika bynajmniej, aby Górgey by tak bardzo wrogo

usposobiony do legjonu: owszem, wyrazi nawet nadziej, e niedugo

ju moe nadejdzie czas, e Polacy bi si bd wycznie za wasn
ojczyzn.

'*) Danzer, str. 278.

') Danzer, str. 291.
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mimy go, e oddany mu bdzie do boku pukownik Desew-

ffy, tudzie, e pukownik Buiaryn i major Idzikowski po-

zbawieni zostaj wszelkiego dowództwa, ale e jednak wolno

im bdzie pozosta w legjonie" ^).

Popieszy wic Wysocki do Eperjesu, a stamtd do

Demete, gdzie kwaterowa Dembiski. Wysocki sam przy-

znaje, i draliw bya jego misja: Dembiski jednak sam

uatwi sytuacj. Poruszywszy spraw swojego podania si

do dymisji, motywowa je tem, i rad jego nigdy nie uwzgld-

niano, i e nie chce wykonywa rozporzdze, których nie

moe uwaa za doskonae. I teraz wieo zoy jeszcze je-

den plan, ale jeszcze nie otrzyma odpowiedzi. Wobec tego

Wysocki zauway, i najlepiej bdzie, jeeli Dembiski za-

chowa nadal komendantur, on za napisze w tym duchu do

rzdu, i wróci do Miskolczu, gdzie jeszcze ma niemao

roboty.

Jako w powrotnej drodze przybywszy do Eperjesu,

napisa stamtd Wysocki do rzdu, przedstawiajc myl
ustpienia Dembiskiego jako nader nieszczliw. Wojsko

i ud ufaj mu i gdy legjon pod jego wodz wtargnie do Ga-

licji, to wszystkie partje si zjednocz. Z tego powodu pro-

si (Wysocki) rzd wgierski o pozostawienie w dalszym ci-

gu korpusu pónocnego pod komendantur Dembiskiego,

jemu za niech bdzie wolno pozosta wodzem legjonu pol-

skiego.

Zdaje si w kadym razie, e Wysockiemu wielk ra-

do wyrzdzia ta nominacja i pochlebiao mu okazane wy-

róniajce zaufanie, ale to wyczuwa si daje w tonie jego

pamitników — jemu samemu przykrem byo odbieranie od

Dembiskiego komendy, czu bowiem, i byoby to nie-

godne 2).

1) Wysocki, str. 76.

2) Wysocki, str. 77. Dembiski w nastpujcy sposób opowiada

o bytnoci Wysockiego: „(Wysocki) przyby do Demete i w rozlewnych
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Alici na list Wysockiego z Eperjesu Kossuth odpisa,

eby czemprdzej obj dowództwo nad pónocnym korpu-

sem, obowizków tych bowiem Dembiski pod adnym po-

zorem nadal peni nie bdzie.

Doczony by do tego list Górgey'a, który si w dosy
ostry sposób wyraa o Dembiskim i donosi Wysockie-

mu, e znany jego takt, którego brak Dembiskiemu,
skoni ministerjum do powierzenia mu dowództwa kor-

pusu^).

Wysocki zdecydowa si nareszcie przyj komendan-

tur, uwaa bowiem za rzecz wielkiej wagi, aeby pogra-

niczny korpus zostawa pod wodz Polaka. Jako w poo-
wie czerwca Wysocki przej komendantur z rk Dembi-
skiego, któr ten mu zda z zupenym spokojem.

Wysocki w pamitnikaci swoich podnosi fakt, jak szla-

chetnie postpi wzgldem niego Dembiski: widzc bowiem
trudne jego pooenie wobec przewagi nieprzyjaciela, sam

napisa list do rzdu z prob, aby jak najprdzej nadesa
Wysockiemu posiki, inaczej bowiem bdzie on zmuszony
do odwrotu. Dembiski oznajmi nastpnie, e nadal ju do

niczego nie bdzie si wtrca, tylko wemie paszport i wróci

sowach j dowodzi, i nie jest godnym obj moje stanowisko, e
bezzwocznie napisze to rzdowi wgierskiemu; do mnie za w tym tyl-

ko celu przyjecha, aeby si co do tego porozumie ze mn. Oczywi-

cie odpowiedziaem mu na to, e gdyby rzeczywicie to byo jego za-

miarem, U) przyjazd jego do Demete by zupenie zbyteczny i e ów
list by)y móg by napisa i z Miskolczu. Raczej byoby byo nawet

jego obowizkiem przez umylnego kurjera natychmiast rzd powiado-

mi o swoich skrupuach co do objcia komendantury. Skoro za do-

piero teraz na ten krok si decyduje, to bdzie tak wygldao przed

wiatem, jak gdyby to moje namowy skoniy go do tego". (Danzer,

292). W imi sprawiedliwoci naley zaznaczy, i Wysocki jeszcze przed

widzeniem si z Dembiskim pisa do Kossutha, e tylko tymczasowo
podejmuje si komendy, dopóki si z Dembiskim nie porozumie. (Wy-
socki, str. 7t)).

') Wysocki, str. 79.
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do Francji, e:clzie ju spokojnie zamierza przepd^i ostatnie

lata ycia ^.

Pierwszym czynem Wysockiego byo popieszne za-

wezwanie legjonu polskiego do Eperjesu; legjon przyby
tam wkrótce, lecz wobec znacznie wikszych si moskiew-

skicti — korpus okaza si zbyt sabym i Wysocki nakaza
odwrót.

Oprócz zbrojnej równie i polityczn rol odegrali Po-

lacy w wojnie wgierskiej o wolno. Dziaalno w tym kie-

runku wie si gównie z osob ksicia Adama Czartory-

skiego. Wspominalimy ju, e ideaem jego byo pogodze-

nie Wgrów ze Sowianam.i. Czartoryski ju w r. 1848 czy-

ni starania w tym kierunku, rozbijay si one jednak stale

o opór rzdu wgierskiego. Ksi jednak, niezraony,

wci wytrwale ku temu dy, czyliajc tylko na sposob-

no, eby swój plan przeprowadzi. Pomoc znajdowa

w irabim Wadysawie Teleki'm, którego liberalne pojcia

o prawaci narodów w tym wypadku nader harmonizoway

z zamierzeniami Czartoryskiego.

Warunki wojenne tak si jednak ukaday, e rzd w-
gierski musia skoncentrowa wszystkie siy przeciw inwazji

rosyjskiej, co daoby si osign przez pewien modus vi-

vendi z poudniowymi Sowianami.

Tylko, e midzy pojciami Teleki'ego, a pojciami

rzdu zachodzia bardzo wielka rónica.

W kwietniu r. 1849, ju po ogoszeniu niepodlegoci.

Teleki zawiadomi rzd wgierski, e udao mu si w imieniu

Wgier zawiza przymierze z Wadysawem Riegerem, wo-

dzem Czechów^ Susznie zapyta si mona, jak móg W-
gier wdawa si w rokowania z jednym z najzawzitszych

wrogów swojej ojczyzny i nawzajem jak to wytómaczy, e

*j Wysocki, str. 80. Jak wiadomo, Dembiski nie opuci jednak

Wgier, lecz zosta naczelnikiem sztabu wodzów, wkrótce za—gównym
wodzem.
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wgroerca Reger równie chcia porozumiewa si z przed-

stawicielem narodu wgierskiego?

Rieger mianowicie, po rozwizaniu zjazdu kremsierskie-

go, lkajc si zemsty gór biorcej reakcji centralistyczne;,

wyjecha za granic i przyj zaproszenie ksicia Czartory-

skiego do Parya. Ksi mia nadziej, i uda mu si po-

rónionego z rzdem austrjackim Riegera pogodzi z Wgra-
mi i t drog nowe ródo si uzyska dla oswobodzenia

Polski.

Otó udao mu si zebra na narad hrabiego Teleki'e-

go, Riegera i z Londynu do Parya zaproszonego Francisz-

ka Pulszky'ego^).

Narady miay si toczy gównie nad dwoma zagadnie-

niami: mianowicie, eby Rieger podj si roli porednika

midzy Wgrami a Sowianami i eby normalne przymierze

zawrze midzy Wgrami a Czechami. To ostatnie byo
prawdopodobnie pomysem Teleki'ego.

Tymczasem pogodzenie samej zasady polityki czeskiej

i wgierskiej byo rzecz niesychanie trudn, gdy pro-

gram Riegera adn miar nie dopuszcza idei pastwowoci
wgierskiej. Plan jego mierzy raczej w rozczonkowanie

caych Wgier. Zamieszkae przez Sowian Górne Wgry
przyczy chcia do Czech, pónocno-wschodnie komitaty

z ludnoci maorusk — do Polski, Chorwacj — do woje-

wództwa Serbskiego, z Dalmacji byby chcia utworzy pro-

wincj Illiryjsk, z wikszej za czci Siedmiogrodu — pro-

wincj Woosk.
Mona sobie wyobrazi, e w takich okolicznociach

pooenie ksicia Czartoryskiego, który za wszelk cen
przeprowadzi pragn porozumienie midzy Wgrami a Cze-

chami, byo niesychanie trudne. Teleki sam, stojc na sta-

nowisku uznawania praw narodów, nie wzdraga si tak

') F. Pulszky. Tame, str. 271.
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bardzo na myl rozczonkowania Wgier \i, lecz Pulszky, go-

szcy zasad niepodzielnoci kraju, ani chcia wiedzie

o tern. Teleki zastrzega si raczej przeciwko temu, aeby
Habsburgowie nie byli panami projektowanej przez Riegera

federacji -).

Po dugich debatacli Rieger zrzek si nareszcie ode-

rwania od Wgier pónocno-wschodnich komitatów, jak rów-

nie utworzenia poudniowo-sowiaskich prowincyj i Woo-
skiej prowincji; Górnych Wgier jednak uparcie da dla

Czech.

Ksi Czartoryski nie traci jednak cierpliwoci i zdo-

a przecie na tyle zmikczy Riegera, i ten zgodzi si na

nastpujce warunki: jeeli rzd wgierski zapewni w caej

rozcigoci wszystkim wgierskim Sowianom i Woochom
prawa narodowe, to Czesi gotowi bd uzna niepodzielno

i nietykalno Wgier i podejm si poredniczenia midzy
Wgrami a wgierskimi Sowianami tudzie Woochami.

Wzamian za to Wgrzy zobowiza si maj do popie-

rania Czechów w przeprowadzeniu ich pastwowych de
u rzdu austrjackiego i obydwa narody maj sobie wzajem-

nie zapewni uznawanie swojej pastwowej niepodlegoci,

wolnoci i terytorjalnej niepodzielnoci').

Uchway swoje ujli nawet w om punktów i podpisali

je; ale na tem si i skoczya caa czesko-wgierska

ugoda, nie posiadaa bowiem adnych realnych podstaw.

*) Pulszky wspomina w swojej pracy, e Teleki by istnym fa-

natykiem idei narodowociowej. Zasad jego polityki byo przekunanie

e kada narodowo ma prawo do samodzielnego narodowego bytu

i do wasnego terytorjum. Szed w tem tak daleko, i powiedzia

w r. 1851, e ogólne gosowanie ma rozstrzygn na Siedmiogrodzie, do

kogo ma nalee Siedmiogród: do Wgier, do Rumunji, czy te ma

otrzyma wasn samodzielno. (Pulszky. Tame, str. 256).

2j Alter. Die auswartige Politik der ungarischen Revolution 1848/49.

Berlin, 1912, str. 143.

3) Alter, str. 144.
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Rieger nie by przedstawicielem Czech, ani Teleki — wyrazi-

cielem punktu widzenia rzdu wgierskiego^).

O wiele powaniejsz bya akcja Czartoryskiego, skie-

rowana do pogodzenia Wgrów z Serbami, w dniaci niebez-

pieczestwa bowiem rzd wgierski przesta si uctiyla od

tego, a i Serbowie skaniali si ku zgodzie.

Czartoryski wysa jeszcze w r. 1848 pukownika By-

strzonowskiego do Ciorwacji i do Serbji w tym celu, aby

poredniczy midzy poudniowymi Sowianami a Wgrami.

Wiemy, e Kossuth i rzd wgierski dugi czas sucia nie

cicieli o daniach Serbów, te bowiem zagraay jednolito-

ci pastwowej Wgier: skoro si jednak czarne chmury co-

raz bardziej zbiera si zaczy nad Wgrami, rzd wgier-

ski ujrza si zniewolonym do czynienia prób i w tym kie-

runku, tembardziej, e i Serbowie skania si zaczli ku zgo-

dzie, i po bitwie pod Kapoln czynili odpowiednie starania

u hr. Kazimierza Batthyany'ego, ministra spraw zagranicz-

nych.

Z polecenia rzdu Teleki wszed w kontakt z Czarto-

ryskim, który da odpowiednie wskazówki wysacom do Bia-

ogrodu. Wysacy otrzymali pimienne upowanienie do ro-

kowania z Teleki^m.

Operacje wojenne na poudniu Wgier prowadzi jene-

ra Perczel. Odwiedzi go w obozie komisarz polski, By-

strzonowski, aby mu zakomunikowa warunki Serbów ^i.

Warunki te odpowiaday wskazówkom Teleki'ego, który —
jak wiadomo — by nader ustpliwy na punkcie da naro-

dowociowych.

Serbowie w razie przyjcia warunków ofiarowywali si

wystawi 6.000 onierza na pomoc Wgrom przeciw Austrji.

») Pulszky, str. 272. Pulszky odrazu nie bra tych rokowa na

serjo. .Nareszcie nawizalimy — powiada — na tym gruncie zgod, ja

jednak dziwiem si, w jakim celu powani ludzie graj tak komedj".

2) Danzer, str. 342. Wysocki, str. 94.
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Perczel przyj z honorami Bystrzonowskiego i chtnie

godzi si traktowa o daniach serbskich, odnoszcych si

do uznania województwa Serbskiego i do zapewnienia praw

narodowych poudniowo-wgierskim Serbom \).

Ugoda wydawaa si ju prawie pewn -j, Serbowie za-

czli ju czyni przygotowania do organizacji legjonu, kiedy

naraz zaskoczyo rzecz ca kilka okolicznoci, które unice-

stwiy rokowania. Mianowicie Perczel ju w czasie toku

obrad uderzy na paskowzgórze Titel, co tak rozgoryczyo

Serbów, e nie chcieli od tej chwili ani sucha o adnych

ukadach. Do tego jeszcze przyczy si fakt nadcigania

armji rosyjskiej, co napenio ich nadziej, zaczli wic wo-

bec tego stawia jeszcze bardziej wygórowane dania. Ze

stosunków tych zrcznie pocza korzysta Austrja. Obozy

'] Wysocki, str. 95. Danzer, str. 342-343.

2) List Telekfego do Pulszky"ego z 25 czerwca 1849 r: -Wedug
listu Czartoryskiego zbliamy si do ugody z Serbami. Propozycje, sta-

wiane przez pukownika P. Kolmanna, Serbowie zgadzaj si przyj,

jako to: Vajd i Yojwodin, administracj wewntrzn, kongres narodo-

wy. Czartoryski take jest zadowolony". Pulszky, 312.

Jak dalece Czartoryski pragn doprowadzi do skutku zgod mi-

dzy Sowianami a Wgrami i jak bardzo do tego przynagla, gdy nie-

bezpieczestwo rosyjskie okazao si ju nieuniknionem — dowodzi list

jego z d. 5-go czerwca do Dembiskiego: „ . . . Le moment perilleux ap-

procie, deja 11 est arrive. Les troupes russes commencent a operer de

concert avec les Autriciiens. ...Je suis sur, genera, d'apres les declara-

tions de Tecrit publie par vous, que vous n'avez pas cesse de vouloir

la conciliation avec les Slaves. La justice le commande, Tinteret des Ma-

gyares nous y force, ainsi que leur securite pour TaYenir, leur salut

pour le present et la possibilite d"une heureuse defense contr les forces

immenses de nos ennemis, qui s'accroissent de plus en plus et meme

en cas de succes, ne seront pas vaincus d'un coup... Si vous consentez

a realiser promptement ce desir, vous rendez un grand service aux Ma-

gyares et au royaume de Pologne. Une manier d'agir euitable au-

tant, que noble et prudente procurera aux Magyares, apres la victoire

une gloire europeenne et sera pour eux d'un grand profit. [I Tolstoy.

Relation des operations de Tarmee russe en Hongrie. Paris. Impr. Cos-

son. 1550, str. 189-190).
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serbskie przepenione byy oficerami austrjackimi ^), którzy

umiejtnie podsycali nienawi Serbów do Wgrów i starali

si uniemoliwi porozumienie Wgrów z Serbami. Gdy By-

strzonowski wróci do obozu serbskiego, omao e nie pad
ofiar zemsty oficerów austrjackich, tylko jenera Kniczanin

go ocali^).

Oprócz Bystrzonowskiego wystpowa take i hrabia

Wadysaw Zamoyski w roli eksponenta polityki ks. Czarto-

ryskiego, ale przyby dopiero na ostatni akt. Bra on miano-

wicie udzia we woskici walkach o wolno, a po zawarciu

pokoju przyby przez Konstantynopol i Biaogród na W-
gry i w stopniu pukownika bra udzia w kocowych
kilku potyczkach kampanji. Charakterystyczne, e Dembi-
ski krzywem okiem patrzy na Zamoyskiego, uwaa bowiem,

e obecno jego moe niekorzystny wpyw wywiera na sil-

nie demokratycznym tonem zabarwiony legjon polski^).

Próby porozumienia z Serbami spezy na niczem.

Sprawa ta miaa podobny przebieg, jak i sprawa rokowa
wgiersko-czeskich: Teleki wysacom Czartoryskiego nada
tak szerokie penomocnictwa, e nie mogy one by spenio-

ne przez rzd wgierski.

W pierwszych dniach czerwca mody hr. Juljuz An-

drassy, konstantynopolitaski pose wgierskiego rzdu, wy-

ruszywszy do stolicy Turcji, zatrzyma si po drodze w Bia-

ogrodzie i zacz si tam dopytywa o dziaalno pokojow
polskich poredników, upowanionych przez Teleki'ego;

rzecz ta bowiem w rzdowych koach debreczeskich mao
bya znana. Pooenie Andrassy'ego byo nader trudne, po-

niewa emisarjusze Czartoryskiego i Teleki'ego wybujaemi
obietnicami bardzo wyrubowali nadzieje Serbów, a wród
takich stosunków naleao je ostronie studzi. To te An-

drassy ograniczy si tylko do ogólników, owiadczajc, i
rzd wgierski pragnie by w przyjani z ssiednim narodem

•) Wysocki, str. 96.

^) Wysocki, str. 95.

') Danzer, str. 333.
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serbskim, e da wszystko, co tylko potrzebnem si okae do

swobodnego rozwoju Serbów, lecz jednolitoci pastwowej

Wgier oraz terytorjalnej ich caoci — nie wolno tyka').

Z tego mogli Serbowie atwo wyprowadzi wniosek, i sta-

nowisko rzdu wgierskiego róni si od stanowiska emisar-

juszów, i to si równie przyczynio do tego, e ugoda nie

dosza do skutku^).

Zatrzyma si nieco naley nad polityk obozu demo-

kratycznego wzgldem Wgier, która to polityka sprzeczn

bya z polityk Hotelu Lambert.

Demokracja polska bardzo yczliwie i sympatycznie

bya usposobiona dla sprawy wgierskiej, co ujawniao si

w artykuach gazety ^Demokrata Polski'* z dnia 23-go czerw-

ca, 13-go i 28-go lipca 1849 r. p. t. „Polska i Wgry". Arty-

kuy te pisa prawdopodobnie Stanisaw Worcell.

W artykuach tych tak pisze autor: „Od Motawy po

Saw zagrzmiao rozgonie: Haje na Madziarów! Jedni Po-

lacy uszli tej powszechnej sowiaskiej zarazy. Jedni Pola-

cy uniknli wdki pobratymstwa, któr Czechowie mimowol-

nie na rzecz Austrji i dynastji owili dobroduszno Sowa-
ków, Kroatów, Serbów i naszych nawet Rusinów. Nie pró-

na ani przypadkowa sympatja, ale dzieje omiu wieków wi-
Wgrów i Polaków; wie ich pami wspólnych klsk

i zwycistw, wspólnej potgi i wspólnego cho niejednoczes-

nego ponienia; wie ich duga spóka w europejskiej

misji".

') Wertheimer. Hrabia Juljusz Andrassy. I, str. 28—29.

-) Jak szczerze pragn ksi Czartoryski zgody Sowian pou-

dniowyci z Wgrami, dowodzi i to take, e gdy Kuslan. redaktor bia-

ogrodzkiego „Slovenski Jug", prosi Czartoryskiego o pienidze i bro
przeciwko Jellacliich'owi. którego miertelnie nienawidzi, ksi tylko

pod tym warunkiem skonny by do proby si przyciyli, jeeli Kus-

lan i jego stronnicy pocz si pod polsk egid z Wgrami. Andras-

sy, dowiedziawszy si o tem, popieszy da zna Kuslanowi o tym wa-

runku, na zasadzie którego mogliby si sprzymierzy z Wgrami. Poro-

zumienie to jednak te nie doszo do skutku. (Wertheimer. I. str. 32).
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Opisujc potem etnograficzne stosuhki na Wgrzech,

bardzo trafnie dodaje: „W Wgrzech nie byo ucisku narodo-

wego, by ucisk kastowy, byo waciwie panowanie szlachty,

bez rónicy, czy bya ona madziarska, czy sowiaska^ czy

rumuska. Chop i mieszczanin Madziar nie by swobodniej-

szym od sowiaskiego lub rumuskiego. Szlachta madziar-

ska nie miaa rozleglejszych przywilejów nad sowiask
i rumusk. Równie bezzasadny jest zarzut, jakoby Madzia-

rowie dyli do wynarodowienia Sowian i zatracenia ich j-

zyka. O tem nigdy nie mylano, chyba moe w ostatnich

latach i to wskutek panslawistycznej dnoci literatów cze-

skich, narzucajcych si z nieproszon opiek sowiaszczy-

nie wgierskiej. Dawniej rzdzono i sdzono po acinie.

W domu kady mówi i pisa, jak chcia i umia. Dla adne-

go z trzech jzyków nie byo ani opieki, ani przeladowania,

ale zupenie jednakowa obojtno. I zjawiskiem uderzaj-

cem i dziwnem jest to, e te trzy narodowoci, zczone
przed dziesiciu wiekami, dochoway po dzi dzie kada
odrbn mow swoj.

„I w jakieje to chwili czechomani podniecaj Sowian

i woaj: pereat Hungaria? Oto w jedynej przyjaznej chwili,

jaka im zabysa od czasu biaogórskiej klski, do zrzucenia

jarzma rakuskiego, w chwili, kiedy Wgrzy, rozrywajc sro-

motny acuch, przykuwajcy ich do Austrji, kruszyli ogni-

wo po ogniwie i zniesieniem paszczyzny nieli rkojmi
szczerej solidarnoci i braterstwa

\

Dalej, rozwaajc ewentualne grupowanie si narodów

europejskich, przypuszczajc, e Polska i Wgry cz si,

tak pisze: „System polsko-wgierski uzupeniby i udosko-

nali dawne stanowisko Polski i Wgier, urzeczywistniby

wielk myl, co, bysnwszy na chwil w wieku XV-ym,

wnet zagasa w mczeskiej krwi Warneczyka" ^).

') B. Limanowski. Stanisaw Worcell. Kraków, 1910, str. 241-242.
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Z ailykaów tych widzimy, e autor bardzo dobrze by
poinformowany o stosunkach w^erskich i bardzo dobize

uj i zrozumia stanowisko W^er.
Syrapatje demokraqi polskiej do W(^ów jeszcze bar-

dziej si wzmocniy póniej, podczas pobytu Kossutha

w Anglji, gdzie ten wielki w^erskim stanu razem z Wor-
cellem i z demokratami polskimi urzdza wiece w x)ndynie,

w ShefiSeldzie, w Nottingham, w Handey i w innych miejsco-

wociach.

PoDacy a Wiggiizy.



' Udzia Polaków a interwencja rosyjska.

Rozdzia poprzedni zamyka najwaniejsze momenty sto-

sunków polsko wgierskich do chwili interwencji rosyjskiej.

Jakie pobudki wywoay rosyjsk interwencj? Co skonio

cara Mikoaja do zbrojnego poparcia Austrji? Czy zawiera-

a si w tem i polska pomoc, czy te nie, a jeeli tak — to

w jakich rozmiarach? Tu dochodzimy do najwaniejszej

kwestji stosunków polsko-wgierskich podczas kampanji:

do kwestji interwencji moskiewskiej.

Niejednokrotnie zaznaczalimy wyej, i widmo nie-

bezpieczestwa ze strony Rosji bezustannie stao przed

oczyma Kossutha, Dembiskiego, Bema i innych; z tego po-

wodu byli oni przeciwnikami tworzenia polskiego legjonu,

dlatego chcieli formowa go potajemnie, niepostrzeenie, aby

nie cign na siebie gniewu Rosji. Myl ta przewija si

niby ni czerwona poprzez ca kampanj wolnociow. Po-

lacy, walczcy w szeregach wgierskich bardzo póno, bo

dopiero po wystpieniu Rosji, sformowali si w legjon, ale

nawet i wtedy jeszcze starano si, o ile to byo moliwe, ukry-

wa przed Moskalami, i w szeregach wgierskich walcz

i Polacy. Nader charakterystycznym w tej mierze jest list

ministra spraw zewntrznych, hrabiego Kazimierza Batthya-

ny'ego, do Dembiskiego, gdzie hrabia z rozdranieniem

mówi, i Wysocki wysa list rzdu wgierskiego do komen-

danta wojsk rosyjskich przez polskiego oficera, podczas kiedy

on o polskich oficerach nic w licie swoim nie wspomina, pi-
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sze tylko o oficerze, mówicym troch po sowacku, który,

dziki temu, atwiej z zadania si wywie M.

Obawa interwencji rosyjskiej bya znaczna. Zapyta
jednak naley, czy rzeczywicie udzia Polaków w wojsku
wgierskiem móg si do interwencji tej przyczyni, czy dwa
tysice Polaków walczcyci po stronie Wgier byo dosta-

teczn pobudk do zbrojnego wystpienia Mikoaja I-go.

Wemy teraz pod skalpel powysze zagadnienie i roz-

patrzmy, czy to istotnie wspóudzia w walce zaledwie dwóci
tysicy Polaków spowodowa interwencj Rosji, czy te inne
i jakie mianowicie spryny skoniy cara Mikoaja I-go, eby
skierowa swoje wojska na zgniecenie walki wgierskiej
o wolno.

Aby na pytanie powysze odpowiedzie, naley wnikn
bliej w psychologj Mikoaja, samodziercy Wszechrosji,
i w jego stosunek do modego monarchy Austro-Wgier.

Mikoaj I-y, nieubagany przeciwnik przejawów swo-
bodnej myli, zacity wróg wszystkiego, co podwaao ide
samowadztwa, z natury swej zwalcza wszelkie ruchy wolno-
ciowe, bez wzgldu na to. czy przejawiay si one w Rosji

czy te poza jej granicami. W danym wypadku ruch wy-
buch tu nad granic Rosji. Okoliczno ta zav/ay mu-
siaa zatem na jego postanowieniu.

Musimy si wtajemniczy w psychologj duszy carskiej,

w jego pojcia polityczne, dalej — w stosunek do modego
monarchy, abymy mogli zrozumie motywy jego postano-

wienia. Wiemy, i by to wszystkich czasów najwikszy

') Danzer, str. 285. „Cest le gouverneur lui-meme, qui me dit

d'envoyer cette lettre au General Wysoczki, stationne a Miskolcz, avec

la priere de rexpedier par un parlementaire. Je lui ecrivis a ce siijet.

mais ii ne fut nullement uestion d'un officier polonais dans ma lettre,

mais uniuement d'iin officier habile et qui sut un peu la langue slave

pour mieux se tirer d'affaire. Je fus meme etonne, quand le General
Wysoczki me repondit, qu'il avait envoye un officier polonais''.
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autokrata i zaprzysigy wróg wszelkiego swobodniejszego

ducha. Nieubaganym by przeciwnikiem wszelkiego ruciu,

który móg zagraa idei jedynowadztwa — wszystko jedno

gdziekolwiekby si on objawi: w jego witej Rosji, czy te

poza jej granicami. (Jak w obecnym wypadku — w jej bli-

skoci). Okolicznoci te musiay nadawa ton przewodni

jego postanoicieniu.

Ju od rewolucji lutowej poczwszy, trzyma on do
na rkojeci miecza, clicc by gotowym na wszelki wypa-

dek, gdyby ruchy rewolucyjne dalej si chciay rozszerza.

Ciekawe jest, e 7-go marca 1848 r. na balu dworskim z ta-

kiemi sowami zwróci si car do swoich oficerów: „Panowie,

bdcie gotowi skoczy na konia!" ^). Oto gotów by schwy-

ci za bron na pierwszy posuch o rewolucji, — a gdzie

jeszcze do walki wgierskiej za wolno, gdzie do polskiego

legjonu?

Nic nie charakteryzuje lepiej jego autokratycznego spo-

sobu mylenia, jak odezwa, któr wyda 14-go marca

(26 marca) przeciwko ruchom- wolnociowym, które powsta-

y w Niemczech i Austrji.

Odezwa brzmi jak nastpuje 2):

My, Mikoaj I, cesarz i samowadca Wszech Rosji,

obwieszczamy:

Po bogosawiestwach dugoletniego po-

koju Zachód Europy nagle zaburzony zosta roz-

ruchami grocemi obaleniem Wadz prawowi-

tych i wszelkiego porzdku spoecznego.

Wszczwszy si najprzód we Francji, bunt

i bezrzd udzieliy si prdko ociennym Niem-

com, a rozlewajc si wszdzie z gwatownoci,

') Falkowski, str. 20.

') Falkowski, str. 21.
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wzrastajc w miar ustpliwoci rzdów, niszcz-

cy ten potok dosign nareszcie i sprzymierzo-

nych z nami cesarstwa austrjackiego i królestwa

pruskiego. Obecnie, nie znajc ju granic

zuchwaoci, zagraa w szalestwie swojem i Na-

szej od Boga powierzonej nam Rosji.

Ale tak nie bdzie!

witym przykadem prawosawnych na-

szych przodków, wezwawszy na pomoc Boga

Wszechmocnego, jestemy gotowi spotka na-

szych nieprzyjació, gdziekolwiekby si stawili,^

i nie oszczdzajc siebie, bdziemy w nierozcz-

nym zwizku z wit nasz Rosj broni imienia

rosyjskiego i nietykalnoci naszych granic.

Jestemy przekonani, e kady Rosjanin,

kady wierny nasz poddany odpowie na wezwanie

swojego Monarchy. Starodawne haso nasze: „za

Wiar i Ojczyzn!" wskae nam i teraz drog do

zwycistwa, a wtenczas w uczuciach pobonej

wdzicznoci jak i teraz w uczuciach witego na

tem polegania wszyscy razem wykrzykniemy:

,.Z nami Bóg!—wiedzcie o tem, narody, i kórz-

cie si, albowiem Bóg z nami'-.

Dan w Petersburgu 14 marca (26 marca).

Mikoaj.

Sowa te dostatecznie jasno dowodz, jak bardzo lka

si Mikoaj I rewolucji i jak dalece gotów by zdusi j i po-

za granicami swego kraju, byle tylko zapobiec temu, aby

prdzej czy póniej zakiekowaa w jego wasnem mocarstwie.

e w postanowieniu cara wielk rol odegrao stano-

wisko zasadnicze, tego dowodz sowa rosyjskiego ministra

spraw zewntrznych, skierowane w r. 1856 do ajenta Ca-
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voiir'a, Dabormlda, zapowiadajce, e „Rosja ju nigdy wi-
cej nie bdzie interwenjowaa w Europie, eby dopomóc za-

sadzie do zwycistwa" ^).

Rosyjscy publicyci i historycy czyni odpowiedzial-

nym cara za „rycersko", z jak ofiarowa pomoc cesarzowi

austrjackiemu. Napewno jednak nietyle rycersko to bya,

ile raczej lk przed rewolucj, a po czci i kalkulacja, e je-

eli teraz odda usug wadcy Austrji, to pozyska w nim

przyjaciela, który mu dopomoe w jego planach, dotycz-

cych kwestji wschodniej ^).

Nie wykluczone jest jednak, e car ywi dla modego
monarchy szczer sympatj i uwaa go do pewnego stopnia

za swego pupila. Car by gotów zaraz po dniach marco

wych suy pomoc Austrji, gdyby tylko zasza tego potrze-

ba. By moe, i zamiar ten datowa si ju od zjazdu mo-

nachijsko-goryckiego w r. 1833, kiedy car, wobec Ferdynan-

da, który naówczas by jeszcze nastpc tronu, uklkszy na

jedno kolano, zaprzysig, i bdzie pomaga przyszemu
monarsze Austrji^).

Gdy ksi Windischgratz, który by wiadkiem po-

wyszej sceny, zawita w r. 1837 do Petersburga na manewry
konnicy, car rzek do niego: „Uwaaj pan wojska te za wa-

sze rezerwy" '*).

Tak samo owiadcza si car arcyksiciu Wilhelmowi.

który by w grudniu 1848 r. w Petersburgu: „Nie czuj si
powoanym do wywierania wpywu na niego (t. j. na cesarza),

lub do wymuszania na nim, aby kierowa si mojemi radami;

') Pester Lloyd, 1887, nr. 85 i nastpne; Stefan Górgey, 1848

i 1849. Budapeszt, 1888, II, str. 441.

''') F. Pulszky. ^Eletem es Koronr* (Moje "ycie i czasy), II,

str. 276.

') Gclicli. Magyarorszag fiiggetlensgi liarca 1848 -1849— ben.

(Wgierska wojna o niepodlego r. 1848—1849).

*) Oelich. Tame, III, str. 344.
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lecz ilekro bdzie mnie potrzebowa — zastanie mnie go-

towym" ^).

W duszy cara zatem istniaa ju myl wtrcenia si
w gr, cho walka o wolno ledwie si bya pocza. Wia-

dome to byo ju i za granic: wszak Gnizof, który, opiera-

jc si na stosunkaci z przedstawicielami dyplomacji rosyj-

skiej i na zasadzie znajomoci z gboko wtajemniczon
w rosyjsk polityk ksin Lieven, doskonale by poinfor-

mowany o sprawach Rosji, ju w grudniu 1848 r. rzek do

Wadysawa Szalay^SL: ..Panie, naprawcie wasze stosunki

z Austrj, inaczej spadnie wam na kark interwencja ro-

syjska" -).

Tostoj w swojej pracy o interwencji rosyjskiej '> pisze,

i postanowienie cara z dwóch powodów wyniko: po czci
na skutek proby austrjackiego rzdu, który powoywa si
na dawne przymierze, a powtóre na potrzeb bronienia was-

nych swoich granic. Wedug niego Rosja uczynia zadosy

obowizkom honoru wzgldem sojusznika (un devoir d'hon-

neur envers un alliej, oddajc Wgry prawowitemu monarsze,

bronic integralnoci terytorjów austrjackich, a przez to czy-

nic zadosy zobowizaniom kongresu wiedeskiego "^j.

^) Gelich. Tame, III, str. 353.

-) Horvath M. Magyarorszag fiiggetlensegi harcanak lórtenete

1848 es 1849-ben. Genf, 1865, III. str. 5.

3) J Tolstoy. Relalion des operations de Tarmee russe en Hon-

grie. Paris. Impr. Cosson, 1850.

*) Cette intervention se fondait sur deux motifs principaux. tous

deux egalement legitimes: le devoir qu'imposait a la Russie la demande

formelle et instante de secours du cabinet autrichien, avec ieuel elle

est unie par les engagements d'une ancienne alliance et le droit positit,

que lui conferait la necessite de pourvoir a sa propre defense. fTolstoy,

tame. str. 183 .

En pretant le concours de ces armes a TAutriche. la Russie n'a

donc falt que remplir un devoir d*honneur envers un (allie) et user du

droit que lui conferait incontestableir.ent le soin de sa propre conserva-

tion. Ecarter les dangers qui menacaient la securite des ces frontieres,
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Wanie Tostoj wspomina, e rosyjskiej to interwencji

zawdzicza naleao przywrócenie prawa i susznoci w kra-

ju, gdzie je tak gwatownie obrazi duch buntu (dans ce pays,

ou l'esprit de revolte les avait si violemment outrage) ^)

Chobymy nawet nie uwaali za zupenie szczere sów
cara, które skierowa do feldmarszaka Paskiewicza, musimy
je wspomnie choby dlatego, e charakteryzuj sposób my-
lenia tego wadcy. Pisze on mianowicie 23 kwietnia 1849 r.

do Paskiewicza, eby powiód wojsko na nowe pole chway,

na wielkoduszn pomoc (na hobjk) cjiasy, Ha BejiEKO/iyni"

HyiO IIOMOIUb) 2).

Z przyczynku tego widzimy, i car rosyjski ab ovo

przekonany by, e pomoc jego bdzie konieczna do zgnie-

cenia „buntu" wgierskiego. Pomoc t wszake Austrjacy

bardzo dugo ocigali si przyj, i dopiero wtedy zdecydo-

wali si na ni, gdy zwyciski pochód wiosenny samemu
Wiedniowi zacz zagraa^).

Pomimo i wyej przytoczone powody byy cakiem

wystarczajce do zrozumienia interwencji cara, a komu-

nikaty jego stwierdzaj, e ju od wiosny 1848 r. zbroi

si, i tylko czyha na odpowiedni moment, eby zgnie re-

wolucj — to jednak niezaprzeczon jest rzecz, i kwestja

polska take odgrywaa rol w formowaniu si jego postano-

wienia. Wedug mojego przekonania jednak i bez wspó-

fare rentrer la Hoiigrie sous Tobeissance de son soiiverain Igitime et

maintenir Tintegrite du territoire autrichien, telle que la garantissaient

les stipulations de traite de Yienne, voila le seiil interet dont se soit

inspir sa politique, datis la question inadgyare. (Tolstoy, tame, str. 196V

') Tolstoy. Tame, str. 178.

2) Knfl3b lUepóaTOBTi. renepa/nj-OeJibflMapiiia.Tb nacKeBHm>, ero

/Kn.iib n ;itHTc-ibHOCTb. ToMb iiiecToft. 1848 — 1849. C.-FleTepóypn,

1899, str. 66.

•') Jak dalece by przestraszony rzd austrjacki, dowodzi to, e je-

nera hrabia Kaboga, który z polecenia rzdu pojecha by do Paskie-

wicza, ze zami w oczach (cb cjicsaMM na r;ia3axTi) baga i przypila,

aby pomoc zostaa wysana. (IUcp6aT0Hb, str. 354).



— 89 -

udziau Polaków take niczeg:o nie byby zaniecia, aeby
..bunf* wgierski zdawi, jak to wykazuje duci jego mani-
festu, gdy dobrze wiedzia, e jeeliby si ten bunt powiód,
to i Polacy nabraliby ochoty do krwi rozlewu, jak to byo
w r. 1831-yni.

e kwestja polska dostarczaa Mikoajowi wielkici trosk

i kopotów, to rzecz pewna. Ju 13-go (25 go) marca, w przed-

dzie wydania swojej odezwy pisze on do Paskiewicza, e
aczkolwiek wydarzenia wiedeskie na pozór uciciy, to je-

dnak cisza ta nie wzbudza w nim zaufania, e wie o powsta-
niu krakowskiem, o paryskim legjonie polskim i ponadto, e
dowiedzia si. i Lamarlne przyrzek Polakom wskrzesze-

nie Polski.. Wie, e czeka go walka. Da zna do Londynu,
e ani na wos nie odstpi praw swoich. ..Niesychan by-

oby rzecz"— pisze— „gdyby Austrja i Prusy byy tak zu-

chwae i gupie, eby proklamowa odbudowanie Polski: ale

tem gorzej wyszyby na tern, poniewa Polska przeszaby na-

ówczas do nas, nie do kogo innego" ^!.

Kwestja polska nie daje mu spoczynku i kosztuje go

niejedn gorzk godzin. Z napron uwag ledzi wyda-

rzenia \^^ Europie, czy ruchy rewolucyjne nie wziy na wo-

kand sprawy polskiej. D. 10-go czerwca (22-gol pisze do

Paskiewicza, e wypadki w Pradze, na Wgrzech i w Wied-

niu wyranie wskazuj, e Austrja gotowa si rozpa.
Rozmaite mog by tego nastpstwa. Dla nas jest to rzecz

pierwszorzdnej wagi, czy nie utworzy si w Galicji samo-

dzielne królestwo pod nazw Polski, albo Sowiaszczyzny.

-Gdyby tak miao by",- pisze— „to bezwarunkowo zajmuj
Galicj i wcielam j do Rosji, jako prastare jej dziedzictwo,

gdy prowincja ta moe by tylko austrjack, albo rosyjsk;

nikogo innego tam nie dopuszcz, cokolwiekby si sta

') „Hec.ibixaHO-.ib óbi.io, e>Keiiii-6h .ABCipin ii ripycciH óbi.iii ;io-

Bo.ibHo ;iep3Ku n r.iynbi npoBoar.iacmb BocKpeceHie rio.ibiiin: hmtj >kc

xy>Ke, n6o Tor;ia no.ibiua óy^ieib nauia, a He j.ia Apyrnsi". (IlJ.ep6a-

TOB-b, str. 203).
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miao" ^). Nie chce ani Czech, ani Moraw, ani adnego in-

nego terenu, gotów jest nawet poow Polski odda, ale Ga-

licji nie ustpi nikomu, o ileby ta miaa przesta nalee
do Austrji ^).

W zaufanych koach take wypowiedzia si car wy-

ranie: ,,Gdyby Galicja czynia próby oderwania si, zaj-
bym j bezzwocznie i w imieniu cesarza Ferdynanda, bez

adnego egoistycznego planu objbym j w posiadanie, nie

ogldajc si na haas, jakiby std powsta" ^).

Car zatem lka si nawet myli o tem, aby Galicja

moga si sta niezalen, poniewa byoby to niebezpiecz-

nem ze wzgldu na Królestwo Polskie. Dlatego to Galicja

bya dla niego noli me tangere.

Po tem wszystkiem zrozumiaem si dla nas staje, e
kade denie, majce na celu wcignicie Galicji do jakich-

bd ruchów wolnociowych, nad wszelki wyraz nerwowao
cara i utwierdzao go w zamiarze popieszania z dywersj ^).

Pogoski o planie wtargnicia do Galicji zaczy cho-

dzi po Austrji ju w styczniu. Wspominalimy ju, e
w licie, pisanym 13 go stycznia, Franciszek Smolka nie-

') E>Ke;iH óyACTTi laKt, to h HenpcM'bHHo BCTyn.iio bt> ra.iHuiio

H iipHcocAHHK) K-b PoccJH ;ipeBHee en jiocToanie. H6o Kpafi cett Mo>KeT'b

óbiTb To;ibKO aBCTpiHUKHWb HJin pyccKHMi.; HHoro He Mory iionycTiiTb hh-

Kor;ia bo moóbi to hu CTa;ió. (LIJ.ep6aT0B'b, str. 227).

'^j FoTOBb óbi name OT/iaTb noJiOBHHy FIojibiiiH, ho FajinuJM hhko-

ivy ne ycTynjiio, naKi, cKopo ona riepecTaneT-b 6biTb' oóJiacTbio AbctpIh.

(IUep6aT0B-b, str. 227).

3) Gelich. Tame, III, str. 343.

*) Tu wspomnie jeszcze musimy, e ksi Czartoryski by prze-

ciwnikiem wszelkiego przedwczesnego powstania i uchroni Dembiskie-

go od ile przygotowanego i czciowego powstania, które byoby miao

dla Polski nader aosny koniec. W licie, pisanym do Dembiskiego,

czytamy: „Que les Polouais combattent sous les drapcaux des Madgyars,

mais que le royaume de Pologne reste reserv pour les derniers coups et

ne cause pas sa ruin par des soulevements partiels et mai prepnrs, qui

ciaue fois qu'ils ecliouent, próparent au pays des malheurs dplorables".

(Tostoj, str. 191)



— 91 —

pokoi si, i s rozpuszczane pogoski, jakoby Bem ju
wszed do Galicji, a nawet, e jest ju niedaleko Lwowa \).

W tycie sainyci mniej wicej dniaci (5 17 stycznia;

pisze car do Paskiewicza, e Bem niespodziewanie zjawi si
w Bukowinie i by ju o pi mil od Czerniowic, co gotowo

wywoa zamieszanie na granicy rosyjskiej h.

By moe, i pogoski te spowodowane byy wojenne-

mi czynami Bema w Siedmiogrodzie, które mogy nasun
przypuszczenie, jakoby przez Bukowin do Galicji chcia

wtargn, gdy plan ten powsta dopiero w kwietniu,

jakemy to ju poprzednio zaznaczyli ^), ale take bardzo

by moe, i w Austrji umylnie rozpuszczano t pogosk,
eby odpowiednio uzasadni interwencj rosyjsk.

Wspominalimy ju, e Dembiski otrzyma rozkaz

wtargnicia do Galicji d. 19-go kwietnia i e jednak nie zo-

stao to wykonane. Naówczas interwencja Moskwy bya ju
postanowiona, bo Paskiewicz ju 7-go il9-go) posa by ca-

rowi opracowane plany, wedug których wojska rosyjskie

miay dwiema kolumnami wej na Wgry. Jedna kolumna

pod wodz Riidigera miaa wkroczy dolin rzek Arvy

i Vagu ku Trencsenowi, druga przez Dukl, w kierunku

M Dziennik Franciszka Smolki, str. 188-190.

'^) mepóaTOB-b, str. 268.

3) A. Makray. Briefe Ludwigs Kossutlis an F. M. L. Bem. Pest.

1870, str. 45. List Kossutha do Bema 25 kwietnia 1849 r General

Lieutenant Dembinsky bekommt aber die Weisung seine Operat ion gegen

die VGn Dukla Yorgedrungcnen Feinde zu beschleunlgen und nach Oa-

lizien yorriickend Dukla zu nehmen.

Da ergiebt sich nun eine hochwichtige Frage: Ob es nicht an der

Zeit ware, von Bistritz aus ein respectables Detachement in die Buko-

wina Yorzuschieben und selbe jenseits der Grenze eine feste Stellung

nehmen zu lassen?"

,,Wenn einmal entweder der Herr Generallieutenant, oder der Ge-

neral Lieutenant Dembinsky in Galizien sind, und die polnischen Legio-

nen dort gebildet werden •'. Tame, str. 47.
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Bartfy i Eperjesu zaj miaa bok i tyy Wgrom (póniej

plan ten zosta nieco zmieniony) ^).

D. 13-go (25-go) kwietnia pisze na to car z Moskwy,

e wkrótce ju nastpi pora czynu, poniewa w ,,buncie"

wgierskim dostrzega si daje sprzysienie przeciwko

wszystkiemu, co wite, a zwaszcza przeciwko Rosji, ponie-

wa w buncie tym bior udzia odwieczni nasi wrogowie, Po-

lacy (B'feHHHe Bparn namn, noJiHKH). „Austrja jest obec-

nie — pisze on — ze wszeci miar na ask mojej pomocy

wydana" ^).

D. 30-go kwietnia Paskiewicz otrzymuje rozkaz, eby
natychimiast, skoro tylko uzna za potrzebne, wkroczy do Ga-

licji z 3-im i 4-tym korpusem ^).

D. 3-go maja (21-go kwietnia), na podstawie raportu

Sciwarzenberga, pisze Paskiewicz do cara: ,,Widz, i rzd
austrjacki znajduje si w krytycznem pooeniu" *).

D. 6-go maja wojska rosyjskie przestpiy granic Ga-

licji ^), co 12-go maja zaraportowa Kossuthowi Dembiski.

Kossuth natychimiast zwoa rad ministrów, którzy postano-

wili odstpi od zamiaru wdawania si w galicyjsk impre-

z ^), gdy za stary jenera uparcie trwa przy tym zamia-

rze — dali mu dymisj, czujc, i jednym z najwaniejszych

powodów interwencji rosyjskiej by plan powstania w Ga-

licji. Pominiciem i usuniciem Dembiskiego cicieli

uprzedzi interwencj Rosjan ^), co jednak okazao si ju

') Szczerbatow, str. 58.

'-*) Szczerbatow, str. 59-60.

) Bericlit iiber dic Kriegsoperationen der russischen Truppen, ge-

gen die ungarischcn Rebellen im J. 1849. Berlin, 1851, str. 2—6.

'j Szczerbatow, str. 62.

*; D. Ir^nyi et Cli. L. Chassin. Histoire politique de la Revolu-

tion de Hongric 1847-1849. Parls, 1859. I, str. 461.

«) Gelicli, III, str. 380. Makray, str. 65.

'') Korn. Die Russen n Ungarn und die Ungarn in Deutschland.

Hamburg, 1851, str. 18, — i W. Alter. Die auswilrtige PoliUk der unga-

rischcn Revolution 1848/49. Berlin, 1912, str. 152.
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spónionem, gdy oddziay rosyjskiego jeneraa Sasa ju
12 go maja stay we wsi Jabonce w komitacie Arva ^), i 16-go

zostaa tam stoczona pierwsza potyczka pod omn ^).

Wspóudzia oddziaów polskich w wojnie wgierskiej

') List jeneraa barona Sasa do Antoniego Divei<y'ego. starszego

wiceupana komitatu Arva jest datowany 12-go maja z Jabonki.

«) Gorgey J. z r. 1848 i 1849. II, str. 452.

Niektórzy pisarze, jak np. Stefan Gorgey, Bartomiej Szemerc

i wieo Dionizy Pazmandy w nader powierzciownym artykule \Tekst

warszawskiej konwencyi z r. 1849. Magyarorszag, 1914, nr. z 27 i 28

czerwca), utrzymuj, i przyczyna moskiewskiej interwencji by manifest

niepodlegociowy z 14-go kwietnia. Jest to bd. gdy rosyjskie wojska

stay ju u granic Wgier, gdy si car dowiedzia o detronizacji. Ma-
nifest niepodlegociowy bardzo póno poznano w Wiedniu, a jeszcze

póniej w Moskwie. Wiemy ze sprawozdania angielskiego posa w Wied-

niu. Artiura Magenis^a, i w Wiedniu dopiero 3-go maja dowiedziano

si o nim z gazet peszteskich z d. 27-go kwietnia. (Correspondence

relative to tie affairs of Hungary 1847—1849, str. 193 Mr. Magenis to

Yiscount Palmerston, Vienna, May 4, 1849. My Lord, Considerable asto-

nisiment was caused here yesterday by tie publication in the Pestti

Journal of the 27-tIi of April. of tie proceedings of tie Hungarian Na-

tional Assembly at Debreczin on tie 14-ti of that month, on wiici

occasion the desposition of the House of Lorraine—Habsburg). Naówczas

pojawia si ju bya urzdowa wiadomo o interwencji rosyjskiej w nu-

merze z I-go maja „Wiener Zeitung'u". Car rosyjski przebywa naówczas

w Moskwie, dokd nie mona jeszcze byo telegrafowa. W listach cara.

pisywanych z Moskwy do Paskiewicza, niema ani wzmianki o manrfecie

niepodlegociowym, a przecie car lubi si nad wszystkicm rozwodzi

w swoich listach. Widoczne jest, e .car dopiero w drodze, albo ju

przybywszy do Warszawy 16-go maja, dowiedzia si o detronizacji

Niepodobiestwem jest to, co utrzymuje Pazmandy, e car ju

28-go kwietnia wiedzia o manifecie debreczeskim. Skoro w Wiedniu

ju 3-go maja wiedziano o nim, to co najmniej jednego dnia trzeba byo,

aby wie o nim dobiega do Warszawy, stamtd za kilka dni

byyby konieczne do przebycia 1.200 wiorst do Moskwy. Zatem ju co

najwczeniej 9— 10-go maja móg o nim posysze. By moe, i Paz-

mandy zapomnia, e kalendarz Juljaski spónia si^ o 12 dni w XIX

wieku i bra daty rosyjskie za równoznaczne z naszemi. W takim razie

28-y kwietnia odpowiadaby naszemu 10-mu maja, co byoby prawdo-

podobniejsze.
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o wolno tak dalece uatwia z góry powzite postano-

wienie dywersji rosyjskiej, e do niesychanej potgi pod-

noszono ilo Polaków, walczcycti w szeregaci Wgierskich.

Zarówno Tostoj ^), jak Szczerbatow ^) podaj liczb

Polaków na dwadziecia tysicy, podczas kiedy sam Wy-
socki, komendant polskiego legjonu w swoich pamitnikach

pisze, i liczba ich nie przekraczaa dwóch tysicy: przecie

jako Polak nie byby chyba chcia zmniejsza ich iloci! ^).

Nie umiem okreli, skd ci dwaj pisarze rosyjscy za-

czerpnli te gruntownie faszywe wiadomoci. By mo-

e, i szpiedzy rosyjscy, dziaajcy na Wgrzech, dostarczali

takich bdnych wiadomoci, do czego przyczynia si moe
i fakt, e oddziay polskie, a do maja rozproszone midzy
oddziaami wgierskiemi, biy si razem z niemi znakomicie

i zyskay sobie saw zasuon, a przeto mogo si wyda-

wa, e ich jest znacznie wicej, ni byo wistocie.

Prócz tego i to take by moe, i Austrjacy umylnie

podawali wiksz cyfr Polaków, aby tem pewniej sobie po-

zyska pomoc Moskali. Smolka w listach swoich take

wspomina, e ju w marcu takie kryy wieci po Austrji,

e waciwie to nie Wgrzy, lecz Polacy s ,,rebeljantami".

Smolka zupenie susznie zaznacza, i faszywe te pogoski

s zwiastunami inwazji rosyjskiej, i dlatego s rozszerzane,

*) Tostoj, str. 185. Plus de 20.000 Polonais, voues a la propa-

gand de ces doctriiics subversives, etaient enróles sous les drapeaux de

Tarmee hongroise. lis y formaicnt des Regiments des corps organises

tout entiers.

'') Szczerbatow, str. 56.

3) Wysocki, str. 71. Iranyi i Chassin podaj cyfr 3.000 Pola-

ków, uczestniczcych w kampanji wgierskiej, lecz twierdz równoczenie,

e byo midzy nimi i bardzo wielu Sowaków z pónocnych Wgier.

(Iranyi i Cliassin, str. 461). Osobliwe, e nawet Szczerbatow tak bez-

krytycznie przyjmuje te pogoski i wyciga z nich faszywe konsekwen-

cje, np. wojsko wgierskie nazywa spolonizowanem.
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aeby upozorowa pretekst do niej ^), tak samo jak równie
kamliwa wie o wtargniciu Bukowiny.

Rzecz zupenie pewna, i zmylone te i tendencyjne no-

winki robiy podane wraenie na carze, którego jedynie

autokratyzm wikszym by od nienawici do Polaków -).

W odezwie, któr car wyda 8-go (20go) maja z okazji

interwencji, midzy przytoczonemi powodami znajdujemy

wymieniony i wspóudzia Polaków: ,,Powstanie zaostrzane

i popierane przez naszych zrewolucjonizowanych Polaków

z 1831 r. i bdnych rycerzy, wóczgów rozmaitych innych

krajów, w przeraajcy sposób si rozprzestrzenia. Wród
tych poaowania godnych wypadków cesarz Austrji wezwa
nas, aebymy przeciw wspólnym wrogom dostarczyli mu
pomocy. Nie odmówimy Jego Cesarskiej Moci tej przysu-

gi... Rozkazalimy przeto wojsku naszemu, aeby ruszyo

w drog, zdusio bunt i unicestwio zuchwaych anarchistów

którzy zagraaj spokojowi i na naszem terytorjum. I tak

czuje kady z naszych poddanych. Kady Rosjanin podzie-

la t nadziej i Rosja wypeni wite powoanie swoje" ^).

Powody interwencji szczegóowo s wyraone w okól-

nikach, rozesanych do dworów zagranicznych. Przytacza-

my je tutaj z powodu ich charakterystycznoci:

,. Powstanie na Wgrzech uczynio w ostatnich czasach

takie postpy i tak si rozwino, e Rosja nie moe duej
pozosta obojtn obserwatork. Wskutek chwilowej nie-

dostatecznoci zbrojnych si Austrji, które w rozmaitych

punktach s porozdzielane, aeby w miar potrzeby mogy
by uywane do obrony granic pastwa, gówny korpus

•) Smolka, str. 242.

2) W listach swoich zazwyczaj otrami nazywa Polaków (Kana/iin

noJiaKu), ale nieraz i naszych. W instrukcjach, nadsyanych Paskiewi-

czowi, nakazuje nie oszczdza otrów, lecz ostro na nich uderza

(AtHCTEyfi, KaK-b Ka HamHX'b eparoiii. óbiCTpo, no pyccKH. He iua;in

KaHa.iii^). (Szczerbatow, str. 65, 285).

3) Tostoj, str. 95 98. Górgey. Tame, str. 445.
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powstaców posun si od Cissy a do Dunaju. Prawie

cae Górne Wgry i Siedmiogród s w ici rkaci. W sto-

sunku do rozszerzenia pola dziaa wojennyci powikszy
si take zakres ici planów strategicznych. Ruch, który po-

cztkowo by wgierskim, due znaczenie uzyska dziki

obecnoci polskich zbiegów, którzy w wojsku wgierskiem
tworz cae korpusy, jakote wpywowi pojedynczych jedno-

stek takich jak Bem i Dembiski; ich to dzieem s plany

zaczepne i obronne, i dziki im powstanie wgierskie otwar-

cie rozprzestrzenia si i na Polsk i staje si podstaw po-

wstania tam projektowanego. Najpierw ma wybuchn
w Galicji, a potem, stosownie do okolicznoci, przejdzie i na

nasze terytorja.

Matactwa i intrygi tych wywrotowców rzuciy ju ziarno

swoje w Galicji i Krakowie; w Siedmiogrodzie staraj si

przeszkodzi tym wszystkim usiowaniom, jakie rozwijalimy

razem z Turcj, eby utrwali pokój w ksistwach, w taki

sposób, e rozniecaj niezadowolenie wród modawskich
Woochów, i dalekich granic sigajcemi swemi sposobami

podtrzymuj rozdranienie i wrzenie. Taki stan rzeczy prze-

cie nie moe trwa bez niebezpieczestwa dla najywotniej-

szych naszych interesów, i nosi w sobie zawizek takich za-

wika, którym zapobiec nakazuje nam najprostszy zdrowy

rozsdek.

Skoro trudnoci, w jakich si obecnie znajduje rzd
austrjacki, nie pozwalaj mu wystawi przeciwko buntowni-

kom siy, jaka byaby na to potrzebna, gdy inne, niemniej

wane terytorja zostayby przez to ogoocone z wojska,

przeto rzd ten wniós formaln prob do Cesarskiego ma-

jestatu o pomoc dla zdawienia rewolucji, która w jednako-

wej mierze zagraa pokojowi obydwóch cesarstw. Obydwa
gabinety naturalnie musiay si porozumie co do tego wa-
nego punktu, skoro punkt ten dotyczy wspólnego ich intere-

su, i oto na skutek wzajemnego porozumienia oddziay

nasze wkroczyy do Galicji, aeby ze swojej strony take
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wspópracoway temu, by pomienie rewolucji we wasuem
siedlisku stumi. Rzdy, które tak samo s zainteresowane

w tem, eby utrzyma pokój, mocno zagroony na Wgrzeci
i w przylegych terytorjach przez najrozpasasz demagogj,
mamy nadziej, i zrozumiej dobrze przyczyny, stanowice

podstaw naszego postpku. Gdy cesarz z wielkim alem
swoim porzuca biern i wyczekujc postaw, jakiej dotyci-

czas by wierny — Jego Majestat w zupenoci jest w zgo-

dzie z duchem swojej odezwy. Albowiem skoro cesarz

owiadczy, i uznaje prawa kadego pastwa, aby wedug
wasnego pogldu stanowio o tem, czego chce dla swojego

ustroju politycznego, skoro z ca surowoci trzyma si za-

sady, aby si jak najmniej wtrca do zmian, jakie pastwa
przeprowadzaj— czy to w formach rzdzenia, czy te w swo-

jej konstrukcji wewntrznej, — Jego Majestat zachowa sobie

ca swobod czynu na wypadek, gdyby echo rozruchów,

rozgrywajcych si w ssiedztwie, miao zagraa bezpie-

czestwu wasnego jego pastwa, lub te politycznej równo-

wadze pastw pogranicznych ku jego szkodzie.

e za bezpieczestwo nasze wewntrz pastwa zagro-

one jest przez to, co si dzieje na Wgrzech, lub co si przy-

gotowuje, to jasno wynika z planów lub de, do których

si sami powstacy przyznaj: i wszelkie porwanie si na

cao i potg monarchji austrjackiej byoby równoczenie

zagroeniem terytorjalnem przeciwko temu pastwu, które

zarówno wedug ducha jak litery swojej traktat jego Ma-

jestatu uznaje za tak konieczne dla równowagi europejskiej,

jak bezpieczestwo wasnego mocarstwa. Przypuciwszy

nawet, e przemijajce powody mogyby da efemeryczne

ycie samodzielnym Wgrom, to jednak kady, kto zna rod-

ki i pomocnicze róda Austrji, musiaby przyzna, e taki

stan rzeczy nie miaby adnych widoków trwaoci. Lecz

raz, choby na czas krótki, stanwszy przy zasadzie anarchji

i przejwszy si duchem nieprzyjaznym, który przywódców

Wgier przeciwko Rosji oywia, i nam zagrozioby odrazu

7Wgrzy a Polacy.



98

wielkie niebezpieczestwo, które nie wolno nam dopuci,
aby wiksze rozmiary zyskao. Skoro wic cesarz wasne
polskie dziedziny, tudzie kraje naddunajskie strzee od bicza

propagandy, majcej na celu utrzymanie ich w cigym nie-

pokoju, skoro na stanowcze yczenie rzdu austrjackiego

popiesza dopomóc do przywrócenia spokoju — Jego Ma-

jestat uwaa, i dziaa zarówno w swoim interesie, jak w in-

teresie ogólno-europejskiego spokoju i porzdku'* ^).

Ostateczn form i warunki pomocy rosyjskiej ustano-

wiono, jak wiadomo — wedug warszawskiej konwencji

z 22-go maja — w omiu punktaci. Na mocy tego car zo-

bowiza si do przysania armji ze 180.000 gów, z tem

wszake zastrzeeniem, e armja ta bdzie dziaaa zupenie

samodzielnie, niezalenie od wojsk austrjackich. W ten spo-

sób clicia car jak gdyby zaznaczy z naciskiem, e nietylko

daje pomoc Austrji dla zduszenia ,,buntu", ale e ów nie-

przyjaciel, przeciwko któremu wysya wojsko, jest w równej

mierze i Rosji wrogiem, wic e on sam na wasne konto

cice si z nim policzy.

Car pragn sam swoje szeregi poprowadzi i towarzy-

szy im a do granic Austrji; wyrzek si tego zamiaru do-

piero na prob austrjackiego arcyksicia Wilhelma ^j.

Z pamitników barona Osten-Korff a, adjutanta Paskie-

wicza, wiemy, e bano si wybuchu ewentualnej rewolucji pol-

skiej, i dlatego car zastrzeg sobie niezaleno ruchów swego

wojska, aeby je móg, na wypadek przejawów rewolucyjnych

w Galicji, albo w Polsce, natychmiast z Wgier wycofa ^).

Przemoc rosyjska zgniota wgiersk wojn o wolno.

') Danzer, str. 225-227.

^) Przejcie wojska rosyjskiego przez granic wgiersk 18-go

czerwca 1849 r. Yasarnapi Ujsag, 1887, nr. 20, str. 334.

') Rosyjska praca wojskowa o wojnie wgierskiej z 1849 r. Ya-

sarnapi Ujsag, 1886, nr. 46, str. 736.
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Zobaczmy teraz, jaki by los polskiego legjonu, tak

póno w jednolit cao poczonego, prawie naówczas, gdy

interwencja rosyjska staa si ju zupenie pewn.
W drugiej poowie czerwca legjon polski jeszcze wci

walczy na pónocy w komitacie Saros, skd pod nieprzepar-

tym naciskiem Rosjan zwolna, zwolna cofa si zacz ku po

udniowi, pospou z wojskiem wgierskiem.

Nieszczliw bitw pod Temeswarem 9-go sierpnia

rozpocz si koniec tragedji. Z bitwy tej z ionorem wy-

szed polski legjon, straciwszy dwóch najdzielniejszycti ofi-

cerów.

Stracon bya sprawa walki o wolno, a wród ogól-

nego zamtu i rumowisk nader mczc i ponad wszelki wy-

raz niepewn staa si sprawa polskiego legjonu. Jak

u wszelkiej straconej placówki, tak i tu rozpoczy si kótnie

i wyrzuty. Wysocki wspomina w swoich pamitnikach ^), e
w tych dniach depresji ducha Wgrzy przestali ju widzie

w Polakach upragnionych sojuszników i uwaali ich za prze-

szkod do zawarcia pokoju, i e nawet wysi rang oficero-

wie wgierscy z wyrzutem twierdzili, i polscy jeneraowie,

sami nie majc ju nic do stracenia, i ich chc powici.
Sabo to ludzka, e w nieszczciu innych oskaramy

o powody wasnej niedoli.

Widzc beznadziejno sytuacji, Wysocki postanowi

w Lugos rozpuci polski legjon, a z pozostaemi uda si

na ziemi tureck. Zachodzio tylko pytanie, jak drog

si tam uda? Przez Wooszczyzn, czy przez Serbj? Obie

te drogi wydaway si dosy niebezpieczne, albowiem na

Wooszczynie konsystoway wojska rosyjskie, ze strony

Serbów za mogli si Polacy lka zemsty za to, e walczyli

razem z Wgrami.
Wysocki spotka si w Lugos z Dembiskim. Zamoy-

») Wysocki, str. 123.
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skim i Bystrzonowskim. Dwaj ostatni znani byli w Serbji,

wic liczy na ich pomoc, któr te przyrzekli.

Nazajutrz stan cay oficerski sztab legjonu przed Wy-

sockim i oznajmi, e dotycticzas legjon bi si z caem po-

wiceniem, ale e teraz Wgrzy ju nie chc si bi, pragn

pokoju i widz w Polakach, którzy za nich krew przelewali,

przeszkod do zawarcia zgody. Przekonanie to rozszerzyo

si ju i midzy prostymi onierzami, co nawet dao powód

do utarczek midzy onierzami wgierskimi a legjonistami.

mierci si nie boj, — tego po setk razy dowiedli, ale teraz

nie maj ochoty dla cudzej fantazji dosta si do niewoli ro-

syjskiej, albo austrjackiej. Wgrzy mog prowadzi ukady,

lecz dla Polaków niema ukadów, ani amnestji: wród takich

warunków nie pozostaje im nic innego, jak poda si do dy-

misji, lub rozpuci legjon ^).

Wysocki wobec tego postanowi rozpuci legjon, co

zameldowa Bemowi, proszc o pozwolenie, które te natych-

miast otrzyma. Rozpuszczenie miao zosta dokonane 12-go

sierpnia, kiedy tymczasem Kossuth przyby z Aradu. Spiesz-

nie zawezwa kaza do siebie Wysockiego: ten w toku roz-

mowy wspomnia, i kr wieci, jakoby Polacy byli prze-

szkod do zawarcia pokoju, na co Kossuth odpar, i jest

w tem cz prawdy. Na to Wysocki owiadczy, i wobec

tego Polakom pozostaje tylko jak najprdzej opuci Wgry,
gdy nie chc tworzy szkopuu dla doli Wgier, i e zaraz

teje nocy wyruszy z legjonem w stron Turcji -').

Alici wieczorem otrzymuje Wysocki rozkaz, aeby na

czele polskiego legjonu, do którego przyczono i woski,

przypieszonym marszem pody w stron Karansebesu,

gdzie ma zaj stanowisko komendanta wszystkich tam znaj-

dujcych si oddziaów, dla obrony drogi, wiodcej do

Orsovy ^).

') Wysocki, str. 127.

') Wysocki, str. 128.

3) Wysocki, str. 129.
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Razem z nim wyruszy Kossuth, jakote Zamoyski i By-

strzonowski. I oto polski i woski legjon byy ostatnimi to-

warzyszami gubernatora wgierskiego.

Zamoyski i Bystrzonowski pojechali przodem do Serbji.

aby wyjedna dla polskiego legjonu swobodne przejcie, co

im si te udao.

D. 18-go sierpnia rozpocza si przeprawa Polaków
przez Dunaj; trzy dni trwao, zanim 800 Polaków stano na
wybrzeu serbskiem. Wysocki przed opuszczeniem ziemi

wgierskiej wystosowa nastpujc odezw z Orsovy do na-

rodu wgierskiego:

„Dowódca Legji polskiej do narodu wgierskiego.

Do wgierskiego narodu przemawiamy, nie do rzdu
jego, z którym nas dotd wiza stosunek przyjtej w obro-

nie niepodlegoci Wgier suby. Nie do rzdu, bo rzd
przez zgromadzenie narodowe prawie ustanowiony ju nie

istnieje. Ustpi przed przemoc jednego z waszych jenera-

ów, który umow z nieprzyjacielem chce zakoczy niepo-

myln wojn. My w tych ukadach udziau mie nie moe-
my i nie chcemy. Nie chcemy te by zawad w zawieraniu

onych, jeeli naród wgierski mniema, e w ukadach ju tyl-

ko ostateczny znale moe ratunek.

Polecone nam byo zajcie i osanianie jedynej komu-

nikacji, jak przez Orsow Wgry z obcemi krajami dotd
zachoway. Polecenia tego dopeniamy wiernie. Lecz oko-

licznoci s takie, e wszystko nam zapowiada blisk ko-

nieczno ustpienia z Wgier i zoenia w rce waszego s-
siada broni, któr przez rok cay walczylimy za wasz
spraw.

Walczylimy z wami, wiecie o tem dobrze, nie jako na-

jemnicy, nie dla osobistych widoków, ale w nadziei, e wasze

powodzenie i wzity przez nas w niem udzia stanie si pod-

staw do walki dalszej, która jest nieustajcym celem ycia

naszego — do walki o niepodlego Polski, bez której nie-
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podlego Wgier ani si utrzyma, ani do skutku nie da si
doprowadzi. Walczc za wasz spraw, mielimy i ten cel

jeszcze, eby sta si jakoby porednikami do pogodzenia

was ze szczepami sowiaskim i romaskim, które nie-

szczsna polityka wrogami waszymi zrobia, a które przez

mdro i sprawiedliwo stan si jeszcze kiedy, nie traci-

my tej nadziei, wiernymi i przywizanymi wspómieszkaca-

mi jednego kraju i pastwa.

To wspomnienie o naszem przybyciu do waszej zagro-

onej ziemi zaciowajcie w szlachetnych sercach waszych.

Zachowajcie, jak my, i wierno dla ojczyzny i wiar w jej

przyszo i oswobodzenie, a niezmierne ofiary, które wspól-

nie oylimy, nie bd stracone. I czas przyjdzie, kiedy

znowu — daj Boe tylko wspólnie — wznowimy t wit
walk. A wtenczas w sprawiedliwoci waszej wspomnijcie,

emy wam dotrwali do koca" ^).

Serbowie przyjli Polaków nawpó uprzejmie, nawpó
podejrzliwie, lecz dooyli stara, aby ci czemprdzej Serbj

opucili i znaleli si w Bugarji. Zamoyski i Bystrzonowski

znów przodem ruszyli, aby wyjedna u paszy pozwolenie dla

polskiego legjonu pozostania tam na stae.

Zastali tam ju naówczas Kossutha, jakote Dembi-
skiego, Meszarosa i Perczela. W kilka dni potem przybyli

te jeneraowie: Bem, Stein, Kmety i Guyon.

Nie bdzie pewnie pozbawione interesu zaobserwowa,

jakim by stosunek Górgey'a i Kossutha do Polaków. Kossuth

by przyjacielem Polaków i zwizek dwóch narodów uwaa
za rzecz poyteczn a nawet potrzebn zwaszcza wobec wal-

ki z zachann polityk panslawizmu i Rosji. Pragn on

kwestj niepodlegoci Wgier zjednoczy z walk z niebez-

pieczestwem panslawizmu, grocem z Pónocy, lub inaczej

mówic, chcia niepodlege Wgry ju zawczasu zabezpieczy

») Pamitniki Jeneraa Wysockiego. Pozna, 1850, str. 115, 1.
—

Danzcr. str. 390.
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od tego niebezpieczestwa tern, eby, wzmocniwszy Polsk,

mie w niej zapor od zalewu moskiewskiego ^), tak wanie,
jak to póniej i hrabia Juljusz Andrassy planowa.

Kossuth sympatyzowa z Polakami, którzy wanie tak

samo walczyli z absolutyzmem rosyjskim, jak Wgrzy —
z uciskiem austrjackim.

Jego temperament bujny, bogaty, wraliwy i uczuciowy

umia wczu si w cierpicy naród polski, a rozwija to

w nim jeszcze bardziej moe szwagier jego. uawski, który

by z pochodzenia Polakiem.

Trzeba i to wzi pod uwag, e Kossuth pochodzi

z komitatu Zemplen, gdzie przyja polsko-wgierska bya
tradycyjn, oddawna gboko zapucia korzenie, gdzie po

stumieniu polskiego powstania z 1831 r. nie byo prawie

dworu szlacheckiego, któryby nie opiekowa si polskim

emigrantem.

Wrcz przeciwnie Górgey, o kamiennem sercu, ponury,

surowy onierz, ca myl oddany wycznie sprawom woj-

skowym: on nie by politykiem, nie patrzy w dalek przy-

szo, jak Kossuth. Uczucie, serce adnej nie grao u nie-

^) Z listów Kossutha, pisywanych do Bema, widzimy, i zamyla
on po wywalczeniu niepodlegoci dla Wgier — oswobodzi. Polsk.

W licie z d. I-go kwietnia 1849 r. czytamy: „.... so lange ich lebe,

und unsere Armeen siegen, kónnen Sie dariiber ruhig sein, dass ich fiir

die Nation den hóchsten Preiss der hóchsten Anstrengung haben will, und

das ist eine vollkommene Selbststandigkeit und Unabhangigkeit; ich

glaube keine Macht Europas wird dies uberwiegend finden, nach alldem,

was man uns gethan".

„ . . . auch will ich bei gehórigen Zeit Ihnen gerne Hilfsmittel an die

Hand geben, um die Freiheitsfriichte Ihrer Siege auch auf Ihr eigenes

Land ausdehnen zu kónnen; Sie werden Ungarn stets dankbar finden; je-

doch glaube ich, Sie werden mir selbst beistimmen, dass erst die Sache

Ungarns vollkommen ausgefochten sein muss bevor man an anderwetige

Expeditionen denkt. Dies ist der sicherste Weg auch fiir die Freiheit

Polens! der entgegengesetzte wurde Eines verlieren, ohne das Andere

zu gewinnen. (Makray, str. 18, 20).



— 104 —

go roli. Charakteru absolutnego, w elaznych ryzach utrzy-

mujcy karno, onierz nieubagany — nie lubi rozpolity-

kowanych i demokratycznie rozmarzonych Polaków.

Nie bez wpywu byo moe na niego i koo rodzinne,

pochodzce ze Spiu. W szlacheckich rodzinach spiskich

naówczas jeszcze bardzo silnym by wpyw kultury niemiec-

kiej; wogóle typ szlachty spiskiej jest zupenie inny: niema
tam owej dziedzicznej przyjani polsko-wgierskiej, jaka si
daje wyczuwa ju w ssiednim, Sarosskim komitacie.

Najwaniejsz jednak przyczyn tej animozyi bya nie-

wtpliwie ambicya Górgey'a, widzca w Dembiskim i Bemie
rywali, którzy go mog zami i przeszkodzi mu w jego d-
eniach wzwy. Std nieubagana nienawi Górgey'a do

Dembiskiego zwaszcza, a e ten by Polakiem, wic i do

wszystkich Polaków. Ciekawie ilustruje jego antypatj uwa-

ga, któr przy pewnej sposobnoci wyrazi: atwo byoby
pogodzi Wgry z caratem, gdyby zechciano wyda Kossutha,

Szemere'go, Dembiskiego i Bema ^).

Gdy przed zoeniem ora Polacy, którzy jako rezerwa

pozostali w Aradzie, prosili Górgey'a o rad, co maj z sob
robi na wypadek, gdyby przyszo do zoenia broni, odpo-

wiedzia im opryskliwie:

,,Ja was nie prosiem, abycie przychodzili do Wgier,
i nie myl o was radzi. Idcie sobie, skdecie przyszli" ^).

Kady Wgier chyba przyzna, e grubjaska ta odpo-

wied bya bardzo niewaciwa wzgldem dzielnych Polaków,

') Danzer, str. 387. Odezwanie to musi by prawdziwe, ponie-

wa Gorgey nie zaprzecza temu w artykule, napisanym pod pseudoni-

mem Jana Demara (O pamitnikach Dembiskiego, Hudapesti Szemle),

gdzie krytykuje pogjjjdy Dembiskiego. Niecierpia on Polaków i za to,

e uprawiali — jak twierdzi — polsk polityk, i by tego zdania, e
zjednoczenie z Polakami bdzie niebezpiecznem. (Gorgey J. Tame, II

str. 349).

») Wysocki, str. 142.
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wicej nawet: bya niewdzicznoci; bo aczkolwiek Polacy

walczyli w naszych szeregach przedewszystkiem w nadziei

odbudowania wasnej ojczyzny, to jednak i dla wgierskiej

sprawy wielkie pooyli zasugi, zarówno mstwem swojem,

powiceniem szczerem, jak wiedz wojskow swoich wyszej
szary oficerów. Bili si bohatersko, w licznych potyczkach

odznaczyli si wietnie, i wiele bitew oni to rozstrzygnli na

nasz korzy.
Wiksze jeszcze znaczenie miaa pomoc, jak dostar-

czyli nam Polacy pod postaci caego zastpu wykwalifiko-

wanych oficerów. Wiadomo nam, jak wielki mia kopot
rzd wgierski, skd wzi wykwalifikowanych oficerów.

Starzy jeneraowie, wychowani w duchu wojskowoci austrjac-

kiej — jak si te to wcigu kampanji faktami udowodnio—
tak wielk zdradzali nieudolno, e nic dziwnego, i rzd
waha si powierzy im sub — a przytem nie mia do nich

dostatecznego zaufania ^).

Wród takich okolicznoci polscy oficerowie, z których

wielu posiadao ju europejsk saw, nabyt chociaby
w polskiem powstaniu, nader wane oddawali usugi sprawie

wgierskiej. Dosy wymieni jednego tylko Bema, któ-

rego niemiertelne czyny s a nazbyt dobrze znane. Za

jedynie odpowiednie uwaam tu tylko przytoczy sowa
Kossutha, skierowane do Bema: ,,Ojczyzna moja uznaje

paskie wielkie zasugi, jest panu winna wdziczno niepo-

yt, co bdzie sobie uwaaa za obowizek i czynem take
dowie. Imi twoje nierozdzielnem si stao z historj w-
giersk: zczone z ni nazawsze, bdzie wieczyst chlub
jej kroniki" 2).

,,Wgry s zobowizane wzgldem pana, panie jenerale,

wdzicznoci po wszystkie czasy. Dokocz pan pikne

h A. Springer. Geschichte Osterreichs seit dem Wiener Frieden.

1809. II, str. 658.

'') Makray, str. 88.
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dzieo podjtego zadania, a sam na sobie, na wspaniaomyl-
nym narodzie swoim przekonasz si, e — aczkolwiek zasu-

gi twoje przewyszaj wszelk nagrod, — to jednake Wgry
same czuj potrzeb zoenia dowodów wdzicznoci" ^).

Jeeli Dembiski niezupenie odpowiedzia pokada-

nym w nim nadziejom 2), w tem obok jego wasnej winy i inni

zawinili. Co si za tyczy nieszczliwego planu wtargni-

cia do Galicji — za to nie mona czyni odpowiedzialnym

tylko jego samego: wszak Kossuth sam ten plan podtrzymy-

wa i zachca do jego wykonania. My, Wgrzy, tak samo
popenialimy bdy, jak Polacy.

Nie mona zaprzeczy, e mia jak najlepsz wol*,

ofiarno bezgraniczn, zapa do sprawy, bezinteresowno
i szczer mio do Wgrów.

„My, Wgrzy, nie bez wzruszenia czytamy ostatnie so-

wa Pamitników Dembiskiego: „Kochaem ten kraj, jak

modziecz moj mio, bio moje serce dla niego, jak dla

mojej wasnej ojczyzny — Polski" ^).

Bezimienni polscy bohaterowie, którzy padli w walce za

nasz spraw, uczynili nas dunikami wzgldem narodu pol-

skiego: tacy za, jak d'Abancourt, ksi Woroniecki, Ruli-

kowski i inni, którzy stali si mczennikami za spraw wol-

noci Wgier, oprócz wieczystej wdzicznoci zdobyli sobie

take zaszczytne miejsce w panteonie chway wgierskiej.

Los Wgrów i Polaków, którzy wyemigrowali do Turcji,

przez duszy czas by niepewny, gdy Austrja i Rosja do-

magay si od Turcji wydania emigrantów. Sutan by prze-

*) Makray, str. 6.

') Wedug Gelicha Dembiski by niezaprzeczenie utalentowanym

i wypróbowanym w bojacli jeneraem: lecz 18-lfetnie wygnanie pozbawio

go fizycznej sprawnoci. Plany jego byy dobre, tylko w wykonywaniu

ich by zbyt ciki. Mrukowaty jego i monitorski sposób postpowania

z podkomendnymi swoimi niewprawnymi jeszcze, modymi dowódcami,

by powodem, e mnóstwo wrogów sobie zyskiwa. (Gelicli. II, str. 454— 455).

') Danzer, str. 393.
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ciwny temu, lecz nie mona byo wiedzie, czy w radzie sta-

nu tureckiej nie przewa obce wpywy.
Dla Polaków nader korzystnemi byy konstantynopoli-

taskie stosunki, które sytuacj ich bardzo uatwiay.
Rzd turecki, cicc unikn nieporozumie z rz-

dem austrjackim i rosyjskim - jak wiadomo — wyrazi y-
czenie, aby emigranci przyjli wiar mahometask i wst-

pili do wojska tureckiego. yczeniu temu spora garstka za-

równo Wgrów jak Polaków uczynia zado, a na ich czele

jenera Bem, który przyj nazwisko Murada-paszy.

Rosja domagaa si od Porty, aby wydaa polskich emi-

grantów, lecz dziki energicznemu wdaniu si w spraw posa

angielskiego odstpia wreszcie od tego dania.

Sutan pozwoli, eby Polacy i Wgrzy, którzy na isla-

mizm przeszli, zamieszkali w Aleppo, tych za, którzy zostali

w wierze chrzecijaskiej, wysa do Kiutahji. Tam si te

dosta Kossuth, a z poród Polaków jeneraowie: Dembiski,

Wysocki, Buharyn i kilku oficerów dzielio wraz z nim

smutne chwile wygnania.



Mowa Smolki w sprawie konstytucji wgierskiej

w r. 1861.

w pospnych dniach tyranji, jaka zapanowaa po zgnie-

ceniu wgierskiej wojny o wolno, nie mieli Wgrzy i Pola-

cy monoci wiadczenia sobie dowodów sympatji. Pano-

wanie policyjnego absolutyzmu, opartego na ledztwach,

i wspaniale rozwinity system szpiegowski umiay wybornie

tego rodzaju zachcianki uniemoliwia. 2 pierwszym atoli

przedwitem ycia konstytucyjnego dawne stosunki znów
zmartwychpowstaj.

Na sesji Reichsratu z r. 1861 rzd przedstawi mini-

sterjalne sprawozdanie ze stanowiska, zajtego w sprawie

Wgier, przeciwko któremu na posiedzeniu z d. 28 sierpnia

powsta wypróbowany przyjaciel narodu wgierskiego, Fran-

ciszek Smolka, i w mowie, trwajcej pótorej godziny, wysa-
wia stanowisko, jakie zajli Wgrzy, a z niezachwian

miaoci poddawa krytyce postpowanie rzdu.

Mow swoj zacz od tego ^), e przypomnia, jak to

trzynacie lat temu o takiej samej porze stano poselstwo

wgierskie przed austrjack rad pastwow, aeby pospou
z ni naradzi si nad usuniciem nagromadzonych trudno-

') Mngyarorszag, 1861, 31 -go sierpnia. Wandercr vom 29 Aug.

1861, Nr. 198. Mowa Smolki ukazaa si i po polsku p. t. „Mowa Fran-

ciszka Smolki, deputowanego na sejm wiedeski, miana d. 28-go sierpnia

1861 r. W Paryu w drukarni L. Martinefa. Sq pewne rónice midzy
tekstem wgierskim a polskim, gdy w tekcie wgierskim brakuje niektó-

rych zda i wyrae.
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ci. Poselstwa tego nie chciano przyji^. wybucha wic
wojna, a wielki rozlew krwi i rozpanoszenie si ndzy byy
wynikiem tego, czego przypuszczalnie zupenie mona byo
unikn. Dlatego wspomina o tem, e obecne pooenie
rzeczy podobne jest do tamtego, za ministerjaln odezw
naley wzi pod uwag, gdy posiada ona rozstrzygajc

warto dla Austrji. Roztrzsajc odezw ministerjaln, po-

wiada: ,,izba wysza nie ma prawa wprowadza takich za-

sad, które ograniczayby Wgry". ,, Sprawa wgierska — do-

daje nastpnie — jest takiej natury, i wedug pastwowego
prawa wgierskiego jedynie przedstawiciele narodu w-
gierskiego i tronu mog j rozstrzyga we wspólnych obra-

dach". Nie chce wystpowa w charakterze adwokata W-
gier, lecz czuje si zmuszony stwierdzi, ,,i wgierska poli-

tyka ministerjaln jest niewaciwa i prowadzi do zguby".

I dlatego take gos zabra, aby ministerjum nie wyobraao
sobie, e niema innego pogldu na t spraw, ni ten, jaki

ono posiada. Odezwa ministrów nie ostoi si w porówna-

niu z wymaganiem, aby Wgry odzyskay swoj konstytucj,

swoje prawa, wolno, sejm i rzdy wasne. Powouje si

na prawa wgierskie, midzy innemi na 4-ty artyku prawa

z r. 1827, wedug którego podatki i rekrut naley wycznie
do kompetencji sejmu. Prawo zostao usankcjonowane

przez króla i znajduje si równie w prawach z r. 1848-go

Jeeli jest rzecz moliw takie niezaprzeczone prawo cofa,

to mona si spodziewa w przyszoci takiego ministerjum,

które wszelkie swobodniejsze zarzdzenia cofnie, i to tem

atwiej, jeeli si spotka tylko z biern pogard Wgrów.
Nowe prawa naleaoby w taki sposób stanowi, eby Wgry
nie stay w sprzecznoci z prawnie ustanowionemi swojemi

przepisami. Ministerjum twierdzi, i Wgry musiay utraci

swoj konstytucj, gdy rewolucja prawnie j zniweczya.

Ogólnie znan jest rzecz, i stosunek Wgier do Austrji

oparty jest na umowie, i e Wgry niczego innego nie da-
y, jeno dotrzymywania tej umowy.
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Samo ministerjum, a nawet rozkaz cesarski gosi, i
postanowienia debreczeskie zostay wniesione tylko przez

pewien ,,odam", e za cae szerokie warstwy narodu za-

ctiowyway si lojalnie. Jeeli tak jest — dobrze, nieche

kara dosignie tych, którzy rewolucj wywoali; — co zreszt

wykonane ju zostao cakiem dokadnie... Ale e zbunto-

wa si pewien niewielki odam — to czy za to cierpie maj
wszyscy, którzy zachowywali si biernie: starcy, kobiety,

dzieci i cae przysze pokolenie? Konsekwencje ministerjum

s nietrafne, gdy pene s sprzecznoci. Jeeli uznaj pra-

wa wgierskie, to bezwarunkowo powinny ustpi, bo wszak
wyranie wypowiaday si w swoich odezwach: ,,Dla wszyst-

kiego chcemy mie poszanowanie, czego da od nas bdzie
stanowisko wadzy pastwowej, jednoci i godnoci, i co

winni jestemy braterskim naszym narodom**. Gdyby uczy-

nione zostay ze strony króla odpowiednie przestawienia tej

sprawy i powodów, które wywoay zmiany, to Wgry na-

pewno byyby umiay zawrze z królem ugod tak, jakiej

wymagaa konieczno polityczna. Wiadomo, jakie wpywy
si zrealizoway, eby ugoda nie dosza do skutku, poniewa
postanowiono znie wgierskie prawo pastwowe. ,,Nie

prawa z 48-go roku — powiada — s powodem niepodlego-

ciowego ruchu Wgier, nie Chorwaci, Rumuni ani Serbowie,

ani sami Wgrzy, tylko ten stan rzeczy, który wieczycie

dy do tego, aby z Wgier uczyni prowincj austrjack".

Niesusznem jest twierdzenie ministerjum, jakobyWgrzy
niezdolni byli w spokoju wyy z ssiedniemi narodowocia-

mi. ,,Ludy— tak mówi dalej— prdko i trwale zyyby si z so-

b, gdyby tylko ustay wpywy, które nie znosz zjednoczenia

tych ludów, i które wci podjudzaj jednego to drugiego

przeciwko sobie, aeby mie w nich narzdzie dla swoich

centralistycznych poda*'. W takich warunkach — rzecz

oczywista, e cae zaufanie ustaje. Zdaje im si, i jedn
poow mocarstwa mona w takim ucisku utrzyma drug, e
ta zmuszona jest do protestu, e sama natura zmusza j do
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protestu, poniewa nosi w sobie wasny swój, tysicletni

ustrój, wewntrzn wasn si ycia, wasne, wewntrzne
uzdolnienia, i dlatego byoby przeciwnem naturze, gdyby nie

protestowaa. Historya poucza, w jakie klski pogray si
Wgry, ilekro dziedziczna polityka zamieni je usiowaa
w austrjack prowincj. Wgry przeciwko temu zawsze pro-

testoway, i jestem pewien, e i teraz nikt nie znajdzie na to

sposobu, eby z Wgier uczyni prowincj austrjack".

Odezwa ministrów powouje si na wdziczno, nale-

n ze strony Wgrów domowi Habsburskiemu i mocarstwu

niemieckiemu za pomoc, jak od nichi otrzymali przy wy-

swobadzaniu si z pod jarzma tureckiego. Alici wedug
wiadectwa iistorji te same Wgry przez liczne stulecia su-

yy niemieckim i austrjackim rodowym dziedzinom za baszt

, ocironn od napaci tureckici. Jeeli zatem Niemcy, oraz

dziedziczne ici prowincje bray udzia w tej walce, to czyni-

y to one nie z mioci ku Wgrom, jeno we wasnym swoim

interesie, wiedziay bowiem dobrze, i jeeli Turek Wgry
zmoe, to bezporednio potem na nici na to samo przyjdzie

kolej. Wszake tak ju byo: Turcy ju pod Wiedniem sta-

nli, i ocalia go tylko pomoc Jana Sobieskiego. Jak
wdziczno otrzymaa za to Rzplita — kademu wiadomo.

Lepiejby te byo, gdyby odezwa ministrów nie wspo-

minaa o wdzicznoci, osobliwie ze strony Wgier, ii-

storja bowiem wiadczy, e Wgrzy z bezprzykadn zaiste

ofiarnoci i powiceniem stali przy swoicli monarchaci

i dopomagali do ocalenia Austrji, czego najlepszym dowo-

dem sprawa „Moriamur'"u. Za to, wszake nigdy nie dozna-

wali wdzicznoci: raczej przeciwnie, austrjaccy mowie stanu

zawsze usiowali z Wgier uczyni prowincj austrjack,

i jeeli si to dotychczas nie udao, jest to zasug jedynie

niezmordowanej wytrwaoci Wgrów, ich przywizania do

susznoci i prawa, tudzie mioci ojczyzny. ,,Panowie —
mówi dalej — wyznaj, i ywi do szlachetnego rodu w-
gierskiego najgortsz sympatj. Wszak w zamglonej prze-
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szoci jedn i t sam misj spenialimy wzgldem zagra-

ajcych nam barbarzyców azjatyckich: midzy Wgrami
i Polakami istnieje odwieczna przyja, i mielimy niejedne-

go wspólnego króla". Ale nietylko sympatja do narodu
o suszne swoje prawa walczcego kazaa mu przemówi
w jego interesie, lecz take dobrze pojty interes.

Mow swoj zakoczy sowami, wyraajcemi przeko-

nanie, e odezwa ministrów zostanie poddana pod gosowa-
nie: ale puste awki zoyy dostateczne wotum nieufnoci

ciau ministerjalnemu.

To mskie i pene temperamentu wystpienie Smolki

przyjte zostao przez cae Wgry z nieopisanym zapaem,
a wadze samorzdowe popieszyy zoy mu powinszowa-

nia z powodu tak wspaniaej mowy.
Pierwszy Peszt na posiedzeniu d. 31-go sierpnia zaj '

si mow Smolki i uchwali przesa mu gorce podziko-

wanie za ni. Za Pesztem okoo 30-tu wadz samorzdo-
wych przesao Smolce dziki za wzicie w obron konsty-

tucji wgierskiej ^). W owym czasie bodaj e nie byo po-

pularniejszego ode czowieka na Wgrzech.
Za wszystkie te gratulacje wadz samorzdowych Smol-

ka podzikowa nastpujcym, penym uczucia i podniosego

ducha listem (skrelonym po polsku i po wgiersku)-):

„Wielce szanowne Zgromadzenie! Skierowane do mnie

odezwy Wasze, przejte wdzicznoci za kilka sów, wypo-

wiedzianych przeze mnie w obronie witej sprawy Wgier,

') Ówczesne pisma codzienne poday nastpujcych wadz prawo-

dawczych powinszowania i dziki: miasta Pesztu, i<omitatów: Sarosu,

Gyoru, Bacs-Bodrogu, Veszprmu, Szatmaru, Krassó'wa, Eszterj^omu,

KOzep-SzoInoi<u, miasta Misl<olcza, komitatów Turóczu, Nyitry, miast

Pozsony'u i Budy, komitatu Biharskiego, okrgu Jasz-Kun, komitatów:

Liptowa i Ugocsy.

») Politikai Ujdonsagok, 1861, nr. 41, - Pcsti Ilirnók, 18G1, 8-go

padziernika. — Magyarorszag, 1861, 9-go padziernika.
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przyjmuj z podzikowaniem na to, aby je zoy w rce mo-
jego narodu".

Ojczyzna moja, caa Polska kocia Was i Wasz spra-

w, ja za jestem tylko wiernym, cho sabym tómaczem
uczu, które yj w kadem sercu bezmiernych równin na-

szej ojczyzny od Warty a do Dniepru.

Wasza sprawa jest nasz — nasza spraioajest Wasz.
W dawnych czasach walczylimy razem i obficie prze-

lewalimy krew w obronie wolnoci i cywilizacji Europy.
Atoli Europa, zapomniawszy o tem, co nam jest winna,

rzucia zarówno Was, jak nas na up najbardziej rozkiezna-

nego absolutyzmu, pod którego jarzmem cierpimy cho
gorzko, ale dumnie.

Czy miecz dzierymy w doni, czy donie skuwaj nam
kajdany, przed oczyma naszemi zawsze powiewa sztandar

wolnoci, wysoko podniesiony.

Pod tym sztandarem, i wycznie tylko pod nim — prze-

zwyciymy wszelkie przeszkody. Dzielimy wspólnie los

nieszcz narodowych, lecz przyjdzie dla nas czas pociesze-

nia, i z pomoc Boga korona witego Stefana znów z daw-
nym blaskiem zajanieje, pospou z koron Jagiellonów.

Sztucznie podsycane niesnaski domowe, które wroga rka
podtrzymuje, same przez si ustan, wolno bowiem czy
ludy, nie za je rozdziela. Dziesi stuleci Waszej i naszej

przeszoci niech bdzie wiadectwem, i walczc za wolno
gotowi jestemy kadej chwili z innymi j dzieli.

Wierni tradycji Waszych wielkich praojców, ludy,

mieszkajce obok Was i z Wami — jestemy tego pewni —
bdziecie umieli sobie pozyska: i ludy te, pojednane z Wami
skonnoci bratersk i penem zrozumieniem Waszych ogól-

nych, tudzie poszczególnych celów ostatecznych wspólnie

i w jednoci z Wami bd walczyy za obustronnie uznane

swoje prawa.

Sowa te wypowiada do Was przeze mnie caa Polska
o

Wgrzy a Polacy.
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i podaje Wam stale i nazawsze do do przyjacielskiego

ucisku".

Dzielne sowa Smolki nietylko w wgierskici koach
znalazy oddwik, lecz uczyniy te gbokie wraenie na

Austrjakach, gównie za na Wiedeczykach. Dowodem te-

go jest odezwa czwartego okrgu wyborczego (Wiede) do

Smolki ^), w której ten gorco go pozdrawia, jako nieustra-

szonego bojownika postpu i wolnoci.

Fale tej mowy daleko odbiy od granic monarchji i w ca-

ej Europie zyskay uznanie i aplauz.

Aczkolwiek Smolka mow t swoj nie dopi tego

celu, aeby przekona rzd o niewaciwoci polityki, stoso-

wanej do Wgier, to jednak silnie zachwia podstawy polityki

ministerjalnej. Pismo, zatytuowane ,,Politikai Ujdonsagok",

zaznacza, i mowa ta zachwiaa pyszakowatem samozadufa-

niem ministerjum, i chyba wszelkie inne ministerjum, z wy-

jtkiem pana Schmerlinga, byaby skonia do ustpienia-).

Szlachetnie mylcego tego ma, o charakterze czystym

jak kryszta, o wzniosych ideaach polskiego bojownika za

suszno, i szczerego przyjaciela Wgrów, kady Wgier
powinien za to jego ofiarne wystpienie we wdzicznej cho-

wa pamici.

^) Pesti Hirnók, 1861, z 10-go wrzenia.

2) Politikai Ujdonsagok, 1861, nr. 36.



Wgrzy a powstanie polskie 1863 r.

Dnia 22 stycznia 1863 r. ponownie porwa si znkany
naród polski do rozpaczliwej próby rozbicia pt swej niewoli

i wywalczenia sobie wolnoci. Wród Wgrów walka nie-

szczliwego narodu z dawicym go tyranem — rosyjskim

kolosem— wzbudzaa gbok sympatj, lecz skutkiem braku

samodzielnoci politycznej nie mieli oni sposobu dostarczy

Polakom odpowiedniej pomocy.

Zaraz po wybuchu powstania tajny komitet krakowski,

t. zw. „awa krakowska" zwrócia si do Wgrów i w poczt-

ku lutego wysaa do Wgier dwóch suchaczów uniwersyte-

tu, którzy przez Nowy Targ udali si na Spi, eby na Gór-

nych Wgrzech zbiera pienidze na bro i na potrzeby wo-

jenne. Akademicy ci zwrócili si take do pogranicznej szlach-

ty polskiej, która ju w r. 1848-ym bya w porozumieniu ze

szlacht wgiersk. Szalay z Szczawnicy i Adolf Tetmajer

z Maniowej spotkali si w Lubowli na Spiu z Wilhelmem

Prokopowiczem i z Kolomanem hr. Csakym, którzy byli wiel-

kimi przyjaciómi Polaków. W Maniowej spotkali si Polacy

z Wgrami i wysali stamtd swoich ludzi do Wgier.

,,awa" dopiero okoo 5—6-go marca wysaa pismo

urzdowe do komisji spiskiej i mianowaa Zygmunta Mar-

szakowicza swoim penomocnikiem.

W poowie marca ju daa si zauway midzy szlach-

t, duchowiestwem i mieszczastwem spiskiem i górno-

wgierskiem wiksza dno do popierania powstania pol-

skiego. Prawie w kadem miasteczku górnowgierskiem

tworzyy si komitety, które zbieray pienidze, bron, rodki



— 116 —

lekarskie i czekay na agenta, który to wszystko zabra dla

powstaców. Wadze austrjackie dopiero 23-go marca do-

wiedziay si o tern wszystkiem i robiy co mogy, eby temu

przeciwdziaa ^).

Agitacje na rzecz powstania znalazy ywy oddwik
przedewszystkiem pomidzy modzie gimnazjaln w Kassa,

Satoralja Ujhely i Sarospatak.

Z tyci szkó ucieko kilku uczniów, eby bra udzia

w powstaniu polskiem, ale andarmerja austrjacka cigaa

ich i ciwytaa, nawet sami chopi galicyjscy wydawali ich

wadzom austrjackim. Ci, którzy szczliwie doszli do Kra-

kowa i wstpili do szeregów powstaczych, z dum posali

rodzinom swoje fotografje w mundurach powstaczych ^).

Swobodniejszy grunt pod tym wzgldem przedstawia

si emigracji i Kossuth nie zwóczy z wyzyskaniem spo-

sobnoci, jaka nastrczaa si, eby nawiza kwestj wgier-

sk do sprawy wyzwolenia Polski: albowiem chocia bez-

interesownie i z najwikszym zapaem przej si ide nie-

podlegoci Polski, to jednak pragn i dla wasnej ojczyzny

wycign z tego jakie korzyci.

Kossuth poruszy wszystkie spryny, aeby mocarstwa

europejskie zajy si spraw polsk i uczyniy j kwestj
europejsk: przedewszystkiem stara si pozyska dla tej

myli Wochy i Napoleona III go.

Wkrótce po wybuchu powstania (6-go lutego) napisa

do Ubaldina Periczzi'ego, woskiego ministra spraw we-

wntrznych, i zwróci jego uwag na to, i powstanie polskie

przyjmie prawdopodobnie wielkie rozmiary i rozszerzy si
take na Galicj: a w takim wypadku Wosi, zjednoczeni

z Wgrami, powinniby wyzyska t sposobno w stosunku

do Austrji. Wzywa przeto ministra, aeby si zaj kwestj

*) Wacaw Tokarz. Kraków w pocztkach powstania styczniowe-

go i wyprawa na Miechów. Kraków, 1914, tom II, str. 13—14.

') O. c. II. 43.
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polsk nietylko z politycznego punktu widzenia, ale wprost

i z czysto ludzkiego. Nastpnie pisze, i byo u niego kilku

polskich emigrantów, którzy go prosili o wsparcie materjal-

ne, aeby mogli do ojczyzny wróci na pole walki: on sam

jednak jest biedny, nie moe im suy odpowiedniem wspar-

ciem, wic prosi ministra, aby zechcia da na rce starego

pukownika Idzikowskiego kilka tysicy franków do podzia-

u, aby modzi Polacy mogli dotrze do swojej ojczyzny ^).

Kossuth w swoim entuzjazmie dla sprawy polskiej na-

pisa te nacechowany wysokim polotem list do Polaków

(28-go lutego) i posa go do Parya na rce pukownika

Kissa do opublikowania w pismach. Wymówi sobie tylko,

aby nic nie wykrelano i nie zmieniano w tekcie. Cha-

rakterystyczne, e ani jedno pismo paryskie nie miao

odwagi zamieci tego artykuu, dopiero woskie i angiel-

skie to uczyniy.

Artyku, pisany z niezwykym temperamentem, zaczyna

si takiemi sowy:

„Polska, rozrywajca kajdany, Polska z drgami i ko-

sami w rku rzucajca si na kolosa, który j gniecie — na-

kazuje dla siebie nietylko sympatj, lecz raczej podziw ludz-

koci obudz.

Stawmy sobie przed oczy nieustajc martyrologj, któ-

r od dziewidziesiciu lat znosi ten „ywy posg'', który

wyzwa teraz do walki na mier i ycie wszystkich despotów

moskiewskich, aby ich do odpowiedzialnoci zawezwa za

wiekowe cierpienia swoje i napowrót wywalczy nigdy nie

przedawnione swoje prawa do tego, eby by narodem...

Wspaniae to jest, po tysickro wspanialsze od wyzwania,

jakie rzuci pasterz Dawid z proc w rku Goljatowi. Bóg

Izraela pobogosawi procy pasterza Dawida! Bóg spra-

wiedliwoci i miosierdzia pobogosawi te przedsiwziciu

drugiego bohatera, któremu „Polska" na imi ^).

•) Kossuth. L.^Irataim az emigraciótól. V, sir. 392.

«) Kossuth. Irataim. V, str. 398.
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Artyku w dalszym cigu surowo biczuje postpowanie

mocarstw rozbiorczych z Polakami i z zapaem zachca po-

wstaców do trwania w walce.

Na przeliczny ten artyku gorcemi sowy odpowie-

dzia Wadysaw Mickiewicz, w Paryu mieszkajcy syn wiel-

kiego poety. „Dziki — pisze] on — za szlachetne i pene
sympatji sowa, które Pan ostatnio skierowae do moich ro-

daków. Znów rozpoczynaj si dni wielkie, i to nietylko

dla nas. Jestemy zdecydowani skoczy z panowania
obcem. Zo dosigo apogeum: dosy ju przeladowa,

ucisku i upokorze. Polacy chc by wolni, lub umrze.

Polacy i Wgrzy przez cae stulecia byli towarzyszami

broni w walce o zwycistwo swojej cywilizacji: byli nimi

w r. 1849 i bd nimi zawsze. Albowiem sprawa nasza jest

jedn, jednych mamy wrogów i jednakowe krzywdy mamy
do pomszczenia" ^).

Kossuth nietylko sowem, ale i czynem chcia sprawie

polskiej dopomóc.

Na pocztku wojny woskiej 1859 r. Napoleon III kaza

sprowadzi do Modawji dwadziecia tysicy strzelb i odpo-

wiedni ilo naboi dla ewentualnego powstania wgierskie-

go. Pokój w Yillafranca przeszkodzi uyciu tej broni prze-

ciwko Austrji: gdy jednak ani cesarz, ani rzd turyski, któ-

ry by poredniczy w dostawie, nie dopomina si o ni, —
Kossuth uwaa t bro za pozostawion do swojego roz-

porzdzenia. Takiego samego zdania by i ksi Couza,

który podj si by stróem tej broni.

Kossuth, wiedzc, e najwiksz trudnoci, z ja-

k borykaj si Polacy, jest brak broni, porozumiawszy si
z jeneraem Klapk, prosi ksicia Lubomirskiego, aby za

porednictwem paryskiego komitetu da zna polskiemu rz-

dowi rewolucyjnemu, i ofiarowuje mu 20.000 sztuk broni,

«) Kossuth. V, str. 4<)7.
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pozostajcej u ksi(^cia Couzy, z tern tylko zastrzeeniem, aby
wyjedna na to pozwolenie cesarza ').

Jednoczenie wyprawi do polskiego rzdu tymczaso-

wego pismo, w którem zachtjca Polaków do wytrwania w wal-

ce i radzi im przytem, aby walk rozszerzyli i na galicyjskie

terytorjum, bo jeeli powstanie ograniczy si tylko do tery-

torjum, nalecego do Rosji, to dyplomacja europejska uzna

t spraw za rzecz, dotyczc wycznie wewntrznych inte-

resów Rosji, i nie bdzie si do niej wtrca.

Rozwija myl swoj dalej, proponujc, i, jeeli Rzd
Narodowy zgodzi si na to. to on wszystkich stara dooy,
aby wyprawi kilka tysicy Wgrów do Polski, eby walczyli

jako pomocniczy korpus z icgiersliim sztandarem i wgier-

skim komendantem na czele. Korpus ten byby poddany

rozkazom polskiego rzdu rewolucyjnego, który miaby
prawo uywa go wedug swego uznania. Zastrzega sobie

Kossuth to jedno tylko, aby mu wolno byo, w razie, gdyby

interesy wasnego kraju tego wymagay, odwoa korpus

z Polski.

,,Jeeli Polska — pisze — przyjmie t ofert, nie bdzie

wystawiona na niebezpieczestwo wyzwania nieprzyjani

Austrji. Z uwagi bowiem na stanowisko, na jakie ta sama

si zdecydowaa, jest rzecz niepodobn, aby dobrow^olny

wspóudzia kilku tysicy Wgrów w interesie ruchu, które-

mu Austrja otwarcie sprzyja, móg jej posuy za pretekst

do zwrócenia si przeciwko Polsce: nawet nie mogaby tego

uczyni bez wystawienia si na niebezpieczestwo wybuchu

rewolucyj w Galicji, na Wgrzech, w Siedmiogrodzie i Chor-

wacji, które to rewolucje wywoayby napewno wojn na wy-

brzeach Mincia.

Jeeli zatem Polska przyjmie nasz propozycj, to nie

stawi nic na kart, raczej przeciwnie: ogromnie wiele zyska'*.

') Kossuth. V, str. 412.
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Ukazanie si sztandaru wgierskiego wywoaoby wiel-

kie wraenie take na puki wgierskie, konsystujce w Ga-

licji, co byoby równie dodatniem dla powstania.

Ukonstruowanie korpusu wgierskiego w Polsce posta-

wioby Austrj w obliczu dwóch alternatyw: musiaaby

albo owiadczy si za odbudowaniem Polski i odda jej

Galicj, albo te stawi czoo niebezpieczestwu.

W pierwszym wypadku powstanie polskie wydostaoby

si z ciasnego koa wycznie rosyjskiego problematu: w dru-

gim za — byoby mogo rozszerzy swoje polityczne dezy-

derata, sigajc po Galicj.

Prosi wic tymczasowy rzd polski, aeby przyj jego

propozycj, bo przez to — albo zwie rce dyplomacji, albo,.

,,skombinowawszy denia Polski z deniami Wgier, zsoli-

daryzuje spraw polsk z nasz, a zsolidaryzowaniem tern

zapewni obydwom tym sprawom stae powodzenie, wzajem-

nie zagwarantowane ciarakterem obydwóch tych narodów^

tudzie ich pooeniem geograficznem.

Jestemy powodowani uczyni t propozycj przede-

wszystkiem przez wspólny interes obydwóch krajów, nastp-

nie za uczuciem braterstwa, które nas zawsze z Polsk wi-
zao. Niej podpisany byy gubernator Wgier da wietny

dowód tych uczu w latach 1848 i 1849, gdy pomimo ryzyka

i niebezpieczestwa i da pretekst interwencji moskiewskiej,

ani chwili si nie waha serdecznie przyj Polaków, uzbroi

ich, umundurowa i upowani do skonstruowania si pod

sztandarem polskim. Nie nasz byo win, i Polska nie bya
w tern pooeniu, aby móc skorzysta z tej potnej kon-

strukcji. Bd co bd dumni nasi polscy onierze bili si

za nas bohatersko, i my czujemy si w obowizku zaofiaro-

wa im nawzajem tak usug'' ^).

D. 18-go marca datowan t propozycj przedstawi je-

') Kossuth. V, str. 417.
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nera Klapka w Paryu komisji, zoonej z ksicia Lubomir-

skiego, hrabiego Branickiego i pukownika Kamiskiego.

Na propozycj Kossutia odpowiedzia Stefan Bobrow-

ski, czonek rzdu tymczasowego, dzikujc za w ielkoduszn

ofert uyczenia broni, co do legjonu jednak wyraa si wy-

mijajco, mówic, i na teraz nie mog przyj szlacietnej

propozycji, lecz zachowuj j sobie na przyszo ').

Oprócz tego i sam rzd narodowy polski wyrazi Kos-

suthowi podzikowanie za zaofiarowanie broni i prosi o nade-

sanie pimiennego upowanienia do odbioru jej od Couzy ').

Nie umiem powiedzie, czy Polacy rzeczywicie otrzy-

^) Kossuth, V, str. 433.

2j Kossuti, V, str. 434. Tekst listu brzmi jak nastpuje:

Rzd narodowy polski do pana Ludwika Kossutha

w Turynie.

Polski rzd narodowy z yw wdzicznoci przyj pomoc, jak

Pan dla sprawy naszej zaofiarowa, i energicznie zaj si usuniciem

trudnoci, jakie mog}'by stan na przeszkodzie wprowadzeniu jej w ycie.

Stosownie do yczenia Paskiego poczynilimy odpowiednie stara-

nia u pierwszego ofiarodawcy i uzyskalimy pewno, i o ile i janie

owiecony ksi Couza wyrazi raczy w tym kierunku swoje zgodne

yczenie, to rzecz caa przyjmie taki obrót, jaki dla niej wspólnie za-

krelilimy.

Bd Pan zatem askaw ze swojej strony oddawcy niniejszego

listu dorczy upowanienie do przedstawienia proby ksiciu Couzie

o wydanie przechowywanycli na Wooszczynie 20.000 sztuk broni.

Wyraajc podzik Panu za tak szlachetn ofiar, zoon dla dobra

naszego narodu, widzimy si w obowizku zapewni Pana, i Polacy,

walczc za niepodlego swoj t broni, która przeznaczona bya do

wywalczenia wolnoci Wgrów, nie zapomn nigdy witego dugu, któ-

ry tern samem zacigaj zarówno u narodu wgierskiego, jak u Ciebie

samego, Panie, który jeste przedstawicielem swojej ojczyzny.

Racz nam Pan wybaczy tajemniczo,^ któr zmuszeni jestemy

si otacza, i wierz nam, e, pieczci zastpujc podpisy, ani odrobin

mniej czu i mniej szczer sympatj nie otaczamy Ciebie samego. Panie,

jak i cay naród wgierski — zarówno obecnie, jak i w caej przeszoci.

Warszawa, 17-go maja 1863 r.

(L. S.)
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mali t bro, gdy Kossuth nic dalej o tern nie wspcTmina,

i nigdzie indziej nie spotkaem adnego do tej sprawy

przyczynku.

Kossuth w dugiej rozprawie, skrelonej 12-go czerwca,

szczegóowo roztrzsa kwestj wgierskiego legjonu. ,. Skon-

struowaniem legjonu wgierskiego — pisze — pragnem po-

stawi taki krok polityczny, któryby poniewoli wytrci

Austrj z jej mniemanej neutralnoci dwuznacznej, która fa-

szuje cay cel polskiego powstania i wiedzie do niezawod-

nej zguby'' ').

Sprawa polska powinna si sta kwestj europejsk,

gdy dopóki nie przestpi ciasnyci ramek rosyjskich, o nie-

podlegoci Polski nie bdzie mogo by mowy. Gdy po-

wstanie obejmie i Galicj, czynnie bd mogli wtrci si do

kwestji polskiej. Polski rzd rewolucyjny wzi za podsta-

w swojej polityki ochranianie Austrji, przez co zrzek si

polskiej idei narodowej.

Doradza uformowanie wgierskiego legjonu na polskiej

ziemi pod sztandarem wgierskim dlatego, i przez to

Austrja byaby zmuszona porzuci neutralno i owiadczy
si wyranie za Polsk, albo przeciwko niej. Jeeliby si

owiadczya za ni, to musiaaby si na jej rzecz zrzec posia-

dania Galicji. Zrzeczenie si to pocignoby za sob od-

budowanie Polski — ewentualnie pod sekundogenitur habs-

bursk. Gdyby si za owiadczya przeciwko Polsce, to

w takim wypadku rzd narodowy polski ujrzaby si zwol-

nionym od wszelkiego obowizku kurtuazji wzgldem Austrji

i mógby swobodnie rozszerzy powstanie i na Galicj, przez

co wzniósby kwestj polsk na nalen jej wysoko: to za
zapewnioby równie wspódziaanie Woch ^).

* Alici polski rzd narodowy mia w tej mierze skrupuy

i jedynie pod takim warunkiem skonny by zgodzi si na

') Kossuth. V, str. 435.

•) Kossuth. V, str. 435—448.
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przyjcie wgierskiego legjonu pod sztandarem wgierskim,

o ileby walka si toczya tylko na terenie, okupowanym przez

Rosj: spodziewa si wszake, i nastpnie okolicznoci

pozwol na rozszerzenie terenu walki 'j.

Z listu do pukownika Mikoaja Kiss'a dowiadujemy

si, i czyni on rokowania w sprawie polskiej z woskim pre-

zesem ministrów, MinghetWm, który oznajmi, e Wiktor

Emanuel podziela pogld Kossutha. Gorzko skary si on

w swoim licie na cesarza Napoleona, e ten teraz tak ochra-

nia Austrj i nic nie chce dla Polaków uczyni, pomimo

obietnicy. Niech zrozumie, kto moe — pisze — tak lo-

gik: ja nie jestem w stanie jej poj. W notatkach swoich

z 10-go kwietnia wyznaje, i powstanie polskie jest sympto-

mem tej europejskiej choroby wieku, której rok 1815 i inne

stosowane leki umierzy nie s zdolne, — i w teje samej

notacie wskazuje Polakom na wielkoduszno i wolnomyl-

no cara, czyli na pogodzenie si z panowaniem Rosji,

przeciwko której za bro chwytaj i w walce z ni najlepsz

swoj krew przelewaj" -).

Bardzo si uskara na pras francusk i na spoecze-

stwo, niezdolne poj kwestji polskiej.

Kossuth naradza si szczegóowo co do polskiej kwestji

z woskim prezesem ministrów, Minghetti^m, i stara si

wpoi we przekonanie, e i dla Woch byoby niema ko-

rzyci, gdyby popary spraw polsk.

Wochy wprawdzie nie wmieszay si do walki polskiej,

zabiegi Kossutha miay jednak to nastpstwo, i przyby do

Polski may oddzia ochotniczy pod wodz pukownika

Niillo i bi si za niepodlego Polski. Pukownik Nullo

znalaz tam mier na polu chway ^).

1) List polskiego Rzdu Narodowego do Kossutha z d. 14-go lipca

1863. Kossuth. V, str. 449. ,^|^
2j Kossuth. V, str. 453.

3) Kossuth. \^ str. 489.
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Niedugo potem wystosowa Kossutti pen zapau ode-

zw do onierzy wgierskici, konsystujcycli w Galicji, wzy-

wajc ich, aby nie przeszkadzali powstacom polskim, lecz

raczej przeciwnie: pomagali im na wszelki moliwy sposób.

Odezwa ta, skrelona z niezwykym polotem, zaczyna

si takiemi sowy:

,,Junacy!

Bohaterscy Polacy, walczc o swój byt narodowy, stoj
na czele ucinionych narodów jako przykad podnosz-
cy serca.

Cierpienia ich pobudzaj do wspóczucia kad pier
czujc: ofiarny ich patrjotyzm cze nakazuje, bohaterstwo

ich wzbudza podziw.

Z najdalszych zaktków wiata codzie z miljona ust

wzbija si do Boga modlitwa gorca, aby pobogosawi zwy-

cistwem sprawiedliwy or Polaków i powróci nalene im
miejsce w rzdzie swobodnych i niezalenych narodów, któ-

rego pozbawieni zostali przez zaborcz potg i nie-

godn przemoc.

Jeeli oddalone ludy z takiem wspóczuciem ledz pol-

sk walk o wolno, to có dopiero Wy, bitni Wgrzy! w po-

równaniu z zimnymi, nieczuymi wobec cierpienia, powice-
nia i walecznoci, których jestecie bezporednimi wiadkami!

Wszake Wgrami jestecie, a Wgier nienawidzi ucis-

ku, w piersi Wgra niewygas jest wita mio wolnoci.

Jestecie przecie sami wojakami, a mny szanu-

je mnych.
Do serca wojaków wgierskich zreszt i z innych jeszcze,

potnych pobudek przemawia sprawa polska z przeszoci,

teraniejszoci i przyszoci".

Przypomina nastpnie, jak to czasu wojny wgierskiej

o wolno za nasz ojczyzn pyna krew polska, i e
z komi naszych honwedów le pospou i koci polskich

bohaterów.
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,,Oprócz uczucia wdzicznoci jednak nietylko brater-

skie wspóczucie jest moralnym naszym obowizkiem, lecz

take wspólno naszych narodowych interesów spaja klamr
Wgrów z Polakami".

,,S oni dla nas — pisze — nietylko ssiadami, ale przy-

jaciómi take, brami, z których losem nasze interesy i na-

sza przyszo w cisym pozostaje stosunku. Gdy oni od-

zyskaj wolno — ich wolno posuy za podpor do na-

szego oswobodzenia".

Nakoniec wzywa onierzy wgierskich, aby na wszel-

kie moliwe sposoby suyli pomoc Polakom. ,.Miejcie to

wci przed oczyma — brzmi jego sowa — e oni nam s
pobratymcami w naszej sprawie. Nieche powoduje waszem
postpowaniem wzgldem nich uczucie braterstwa. Nie do-

pucie do tego, aby mieli powody si skary, e zamiast

przyjació — nawet i w Was znajduj wrogów. Strzecie si
pomnaa im przeszkód, powiksza im trudnoci: raczej

uatwiajcie im wszystko, wszdzie, gdzie tylko zdoacie'* ^).

Konsystujcy w Galicji onierze wgierscy istotnie bar-

dzo sprzyjali powstacom polskim i dopomagali im, nie

opuszczajc adnej sposobnoci. Wyrónili si zwaszcza

w tym kierunku w pobliu rosyjskiej granicy lecym Sokalu

stojcy huzarzy wgierscy, którzy czem mogli popierali

interesy powstaców: poredniczyli im w porozumiewaniu

si, uatwiali ucieczk i t. p.

Aczkolwiek projektowany przez Kossutha legjon w-
gierski skutkiem waha rzdu narodowego polskiego nie do-

szed do skutku, jednak kilkuset Wgrów walczyo przy boku

Polaków, midzy innymi Otto Hermann, hrabia Koloman

Csctky, który te znaczn ilo broni dostarczy Polakom,

nastpnie Juljusz Pechy, major z 48-go r., Zoard Borne-

Kossuth. V, str. 489—493. Odezwa, datowana z d. 20-go Hpca

1863 r.
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missza, Egressy, baron Walisz, Nyclry, jenera Tilrr i wie-

lu innych.

Po stumieniu powstania pospou z wygnacami Pola-

kami i Wgrów znaczna ilo dzwonia kajdanami niewoli

w bezmiernych, nienych stepach Sybiru, a szlacheckie dwo-

ry pónocnych Wgier znów, jak po r. 1831, kady mia
swojego wygnaca Polaka.

Nigdzie nie ujawnio si tyle prawdziwego, szczerego

wspóczucia dla skutego w wizy, nieszczsnego polskiego

narodu, jak wród Wgrów.
Oprócz Kossutha drugi wielki wódz emigracji wgier-

skiej, jenera Jerzy Klapka, take bra udzia w planowaniu

dla Polaków pomocy wosko-wgierskiej.

Zaraz po wybuchu powstania polskiego dwaj woscy
bojownicy wolnoci: Mordini i Cairoli w imieniu Garibal-

di'ego rozpoczli rokowania z Klapk w sprawie wspólnej

akcji. W rokowaniach tych brali take udzia Wadysaw
Mickiewicz i Armand Levy. Wedug tego projektu po pol-

skiem powstaniu miao zaraz wybuchn wgierskie i przy-

czy si miaa do tego woska walka o niepodlego ^).

Najwaniejsze kwestje roztrzsano w Turynie, w domu
Cairoli'ego, ze wspóudziaem Mordini'ego, Klapki i Arman-

da Levy'ego.

Polski komitet paryski mia wej w porozumienie z ty-

mi dwoma penomocnikami Klapki i Garibaldi'ego. Wedug
umowy taka miaa by kolej powsta: Galicja, Wgry i po-

udniowa Sowiaszczyzna '^).

') Garibaldi pisze 2-go marca 1863 r. do Mordini'ego i Cairoli'ego:

„Cari amici. Bisogna veder Klapi<a e dirgii che susciti TUngheria a fa-

vore delia Polonia ed agire loro stessi, se necessario. Tutto e preparato

in Europa, giacche i bravi Polacchi cominciarono, bisogna continiiare ii

moto dovunque. Un abbraccio dal vostro G. Garibaldi. (Michele Rossi.

11 risorgimento italiano e Tazione d'un patriota conspiratore e soldato.

Roma ~ Torino, 1906, str. 291.

') „ Tinsurrezione in massima sarebbe dovuta procedere

cosl: Gallizia, Ungheria, Provinzie slave meridionali". (Rossi, str. 291).
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Po odjedzie Armanda Levy'ego i Klapki Mordini roz-

pocz rokowania z Mickiewiczem w sprawie komisji wo-
skiej, której zadaniem byoby zajmowa si spraw polsk.

Polacy i Wgrzy take mieli si do niej przyczy, jako wy-

raziciele wspólnej dziaalnoci trojga narodów w interesie

odzyskania swobody ^).

Plany te odpowiadayby i Kossuttia zamierzeniom, có,
kiedy nie przysza kolej na ich urzeczywistnienie.

'M „Partito Armand Levy ii 5 rnarzo per Parigi, e Klapka ii 10

per Ginevra, Mordini tratto eon L. Mickiewicz pieno di speranze e si

adoperó per la formazione d'un Comitato italiano per la Polonia eon

aggiungervi elementi polacchi ed ungheresi a significare Tazione comune

dei tre popoii per conseguire lindipendenza e la liberta. (Rossi, str. 291)



Czasy, nastpujce po zawarciu ugody z Austrj.

Polska polityka hrabiego Andrassy'ego.

Ugoda z r. 1867 i przeksztacenie Austrji na pastwo
konstytucyjne utworzyy now epok w stosunkaci polsko-

wgierskicli. Wraz z upadkiem absolutystycznego duclia

rzdów w Austrji upad — clio czciowo — jeden z moty-

wów polsko-wgierskicti wspólnoci zainteresowa. Roz-

poczo si ycie konstytucyjne, tudzie wewntrzna odbu-

dowa i wzrastanie w siy naszej ojczyzny. Galicyjscy Pola-

cy zato musieli walczy o prawa jzyka swego i narodowej

swojej kultury. Tem cilejszem staje si teraz zato wspól-

ne zainteresowanie na punkcie walki przeciwko rosyjskiej

polityce ekspansywnej i niebezpieczestwu, jakie przedsta-

wia panslawizm. Fakt, e zarówno Wgrzy jak Polacy czuj

si zagroeni w swoim narodowym bycie przez polityk

moskiewsk, czy ich we wspólnej walce w tym kierunku.

Fakt, e w koach polskich idee panslawistyczne nigdy

nie zdoay gbrej zapuci korzeni, i e Polacy zawsze

przedewszystkiem czuli si Polakami, a dopiero nastpnie

Sowianami, a nawet. byy jednostki, które zaznaczay zupe-

n odrbno swoj od innych Sowian, — fakt ten czyni Po-

laków niezmiernie wanym i cennym dla Wgrów narodem.

Pozna to w lot jeden z najwikszych mów stanu wgierskich,

hrabia Juljusz Andrassy, i z caych si j dokada stara,

eby cenny ten ywio wzmocni w dualistycznej monarcliji,

przeznacza mu bowiem rol muru ochronnego od inwazji

rosyjskiej.
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Andrassy ju 20-go lutego 1866 r. przy sposobnoci

walki o odezw mia mow, w której podnosi nadzwyczajn

wano kwestji polskiej dla Austrji i czyni zarzuty polity-

ce Austrji wzgldem polskiego powstania. ,,W ostatnichi

czasach naród, który jakby przez Opatrzno zosta roz-

cignity u granic Austrji i Wgier, aeby stanowi rodzaj

ochrony od zachannych idej sowiaskich — przed oczyma

Austrji i wbrew jej woli przegra spraw. Wobec oburzenia

ogólnej opinji europejskiej, jakie przejawiay owiadczenia

niemal wszystkich pastw, ju waha si zacz absolutyzm

rosyjski i w jednej ze swoich not dyplomatycznych ju ska-

nia si uzna, e tym, którzy podpisywali punktacj kongre-

su z r. 1815, przysuguje prawo da wprowadzenia wycie
przyrzeczonej autonomji. Oto bya chwila, w której stanowcze

wystpienie Austrji byoby — przynajmniej do pewnego

stopnia — mogo Polsce zapewni autonomj. I nie wyma-

gao to adnej walki: poprostu stanowczego, silnego moral-

nie wystpienia, gdy caa cywilizowana Europa staa za ple-

cami Austrji. Ale ówczesny rzd zajty by czem innem ...

Mocarstwa zachodnie, nie poparte przez pastwo, którego

bezporedniem zadaniem byo zrealizowa moralnie przez

ogó rzdów europejskich wypowiedziane veto, oczywicie

wypuciy z pod swojej uwagi spraw, która stanowia wpraw-

dzie kwestj europejsk, ale przedewszystkiem austrjack

i wgiersk. Jeeli jest co, coby nas mogo pociesza, e
tyle drogich lat zmarnowalimy z ycia naszego narodu, to

fakt, i jako naród nie bralimy udziau w takiej polityce,

która pod wzgldem etycznym bya zbrodni, pod wzgldem

politycznym za — bdem ^).

Gdy czasu ugody 1867 r. Andrassy zosta prezesem mi-

nistrów wgierskich, nieraz nadarzaa mu si sposobno
zajmowania si spraw polsk i czynnie te wykazywa, e
gotów jest w ich interesie dziaa.

^) Lederer Bela Andrassy Gyula beszedei. I, str. 169.

Wgrzy a Polacy. ^



130

Za ministerstwa BelcredPego polski sejm prowincjonal-

ny orzek postanowienie wprowadzenia jzyka polskiego do

szkó. Prócz tego i o kilka innych ulg staraa si Galicja,

jako to, eby jzyk polski uznano za urzdowy we wszelkich

urzdach i sdownictwie, z siedliskiem najwyszego trybuna-

u w obrbie prowincji. Rokowania borykay si z wielkie-

mi trudnociami, poniewa rada stanu sprzeciwiaa si
usankcjonowaniu tych da. Beust zdawa si narazie po-

piera pragnienia Polaków, gdy potrzebowa ich gosów
przy wyborach na obroc trybunau. Gdy gosy dano, rzd
przeszed do porzdku dziennego nad daniami prowincjo-

nalnego sejmu galicyjskiego, a na interpelacj Polaków mi-

nister Giskra odpowiedzia, e uchwa nie przedstawi parla-

mentowi, poniewa nie jest do tego obowizany i nie chce

by listonoszem Galicji. Ale minister Berger by za przed-

stawieniem ich parlamentowi.

Dziao si to ju w r. 1869 i zblia si czas zamknicia

obrad sejmowych, za narady komisji rezolucyjnej nadzwy-

czajnie wolno postpoway, tak, i bya obawa, e si

spóni. Dlatego te Ziemiakowski, póniejszy minister,

który wielk rol odgrywa w tej sprawie, — pragn móc
wykaza przed prowincj chocia jakie minimalne wyniki

stara, prosi wic Beusta, aeby przynajmniej te dezydera-

ta zostay wypenione, które mona byo przeprowadzi

drog ogólnej administracji.

Wiedzc, jak wielki wpyw wywiera Andrassy na mo-

narch i jak bardzo jest wzgldny dla Polaków, postanowi

Ziemiakowski prosi go o ordownictwo w tej mierze. Jako
uda si do Pesztu, zoy Andrassy'emu wizyt i przedstawi

mu o co chodzi Polakom, i przedewszystkiem o jzyk pol-

ski w sdownictwie i urzdach. Andrassy przyrzek mu, e
przy pierwszej sposobnoci pomówi o tem z monarch, który

pod t chwil wanie w Peszcie przebywa. W niedugi czas

potem otrzyma Ziemiakowski list od ksicia Wadysawa
Czartoryskiego, w którym ten zawiadamia go, e Andrassy
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rozmawia z monarch, który przyobieca zaj si t spraw
zaraz po powrocie do Wiednia ^).

Jako istotnie, zwoawszy rad ministrów, monarcia
poleci im niezwocznie zaj si spraw wprowadzenia jzy-
ka polskiego do urzdów i do sdownictwa. Rada ministrów,

na której sam monarcha prezydowa, przyja wniosek wbrew
protestom ministrów: Giskry, Herbsta i Hasnera, tudzie
odradzaniom namiestnika Possingera.

Tak oto zatwierdzony zosta najwyszym ukazem
z d. 4-go czerwca 1869 r. jzyk polski w urzdach i w s-
downictwie.

W przeprowadzeniu tego prawa zatem wielki mia
wspóudzia Andrassy, którym powodowao przekonanie, i
Polacy, otrzymawszy koncesje dla swego jzyka, bd przy-

chylni dla dualistycznej monarchji i szacem bd j bronili

od rosyjskiego panslawizmu. Andrassy doskonale to wi-

dzia, e w koach polskich niema podatnego gruntu dla pan-

slawizmu, gdy Polacy przedewszystkiem chc by Po-

lakami ^).

Wielkiem zadowoleniem i zadosyuczynieniem dla An-

drassy'ego zato bya mowa, jak wygosi ksi Wadysaw
Czartoryski w Paryskiem Towarzystwie Historyczno-Literac-

kiem Polskiem d. 3 maja 1870 r., w której stanowczo odrzu

ca polityk sowianofilsk. ,,Nie moemy przyj — powia-

da — ofiarowanej nam roli w polityce sowiaskiej. Sowia-

nie okrzyczeli nas zdrajcami, poniewa usiujemy ochroni

') Pamitniki Florjana Ziemiakowskiego. Kraków, 1904, str. 38 39.

Andrassy i poufn drog take zwraca uwag ministrów austrjackich, eby
uczynili ustpstwa Polakom i pogodzili si z nimi.

2) Nader charakterystycznym w tej mierze jest list Ziemiakow-

skiego do Szujskiego, sawnego historyka polskiego: „My jestemy Po-

lacy: sowiasko poegnalimy z chwil, kiedymy si z niej wyró-
niczkowali. Lud polski nie zna imienia Sowian. Zarówno w historji, jak

we wspóczesnoci znani jestemy jedynie jako Polacy ". F. Zwey-

briick. Osterreichische Essays, Berlin, 1916, str. 57.
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Sowian od moskiewskiej sieci, poniewa podpieramy Austrj,

poniewa jestemy przyjaciómi Wgrów i nie clicemy, eby
car Konstantynopol zagarn". „Gdyby nam przyszo wy-

biera, czy powici Niemców w tym celu, eby z Austrji

uksztatowao si pastwo czysto-sowiaskie, nie watiali-

bymy si — pomimo tylu dawnych i nowych uraz — poda

rk Niemcom, poniewa Niemcy s dla nas przedstawiciela-

mi Europy tudzie kultury zachodniej, podczas gdy polityka

sowiaska, ze swoim anty-niemieckim kierunkiem jest roz-

sadnikiem barbarzyskiego azjactwa". ,,Osi sprawy na-

szej jest cao i jedno królestwa witego Stefana. Dla

nas jest to skoczonym i bezsprzecznym faktem, wyszym
ponad wszelk walk". „Podstaw przyszej budowy dao
pojednanie Austrji z Wgrami. Wgrzy s dla nas kamie-

niem wgielnym przyszej budowy, punktem oparcia naszym,

naszym sprzymierzecem w dobrej i zej doli. Z Czechami

trzyma jest dla nas niepodobiestwem" ^).

Sowa te wielkie wywoay wraenie na Wgrzech: prasa

i publiczno wpady w uniesienie, a hrabia Juljusz Andrassy

wyraa si z najwikszem uznaniem i pochwa o tej mowie

do bawicego wanie naówczas w Peszcie polityka polskie-

go, Komiana.
Mianowanie Andrassy'ego na ministra spraw zewntrz-

nych dostarczyo mu jeszcze obszerniejszego pola do prowa-

dzenia w dalszym cigu i rozwijania polityki polskiej.

Andrassy i na Ballhausplatz wiernym pozosta swojej polity-

ce, ale —rzecz prosta — jako minister spraw zagranicznych

musia mje uwag zwrócon na najrozmaitsze okolicznoci

i liczy si z yciem realnem, które nie zawsze pozwala i
prosto do celu.

Na polsk polityk Andrassy'ego, jako ministra spraw

zagranicznych, dwa czynniki wywieray wpyw, do pewnego

stopnia krpujcy jego plany, dotyczce Polaków: stosunek

') St. Komian. Podróe i polityka. Kraków, 1905, str. 74.



- 133 —

do Bismarcka i do Rosji. Gdzie tylko jednak pozwalay na

to okolicznoci, otwarcie i miao stawa do walki w inte-

resie Polaków.

Zaraz w pocztkach, kiedy zosta prezesem ministrów,

trafio si, e baron Kellersperg, któremu polecono utworzy
wikszo konstytucyjn, zacz prowadzi polityk anty-

polsk. Nie clicia sucha o mianowaniu ministra galicyj-

skiego, a chcc przeama opór Polaków galicyjskich, poro-

zumia si z Rusinami i odwoa si do pomocy biskupa ru-

siskiego, Sernbratoiuicza. Spotkao si to nietylko z nie-

zadowoleniem monarchy, ale stao te w ostrem przeciwie-

stwie do zamiarów Andrassy'ego, który nie chcia dopuci,
aby na rachunek Polaków dawano ulgi Rusinom ^).

Mianowanie Andrassy'ego ministrem spraw zagranicz-

nych wywoao wielkie rozdranienie nad New, poniewa,

znajc jego polityk polsk, oskarano go o to, e bdzie

chcia rozpocz wojn z Rosj w celu przywrócenia dawne-

go Królestwa Polskiego.

Aczkolwiek polityka Andrassy'ego bya stanowczo anty-

rosyjska, to jednak pragn on unikn zerwania stosunków

z Rosj i — narazie przynajmniej — stara si o utrzymanie

zgody z pastwem cara, to te uspokoi Gorczakowa za po-

rednictwem Bismarcka, upewniajc, i nie chce si wtrca
do spraw polskicti i nie bdzie pozwala na rozszerzanie agi-

tacji polskiej z Galicji ^).

W Petersburgu jednak byli bardzo wyczuleni na punk-

cie sprawy polskiej, która w ich oczach bya ,,czarnym

punktem''.

Na dworze cara utrzymywano, e Austrja jest zanadto

ustpliwa dla Galicji i e przez to przyczynia si do wzrasta-

nia polskich niepodlegociowych uroszcze.

Niesychani rozdranienie ogarno miarodajne koa ro-

1) Wertheimer. Tame, II, str. 13.

3) Wertheimer. II, str. 41.
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syjskie, gdy zaczy si toczy obrady nad ulgami dla Galicji.

Baron Langenau, pose monarchji dualistycznej w Peters-

burgu, pragncy przeprowadzi powrót stosunków przyjaciel-

skici z Rosj, mocno zaniepokojony, zwróci uwag An-

drassy'ego na to, jak bardzo ze wraenie wywiera w Peters-

burgu ustpliwo dla Polaków, i proponowa mu, aby w ja-

ki sposób stara si uspokoi Gorczakowa ^).

Ulgi dla Galicji jednak nietylko w Petersburgu, ale

i nad Sprew wywoay zaniepokojenie. Bismarck take
utrzymywa, i galicyjskie ulgi utwierdzaj Polaków w icli

narodowych daniach w Poznaskiem.

Andrassy wobec tego ujrza si zmuszonym uspokoi
Berlin i — aczkolwiek przedstawi ju kanclerzowi w Salz-

burgu swoje plany — ponownie udzieli mu swoich zapatry-

wa przez wiedeskiego ambasadora niemieckiego, Schioei-

nitza, i zapewni go, i ulgi, jakie maj by nadane Galicji,

w adnej mierze nie bd zagraay spokojowi pastw s-
siednich, e nie ma zamiaru psu dobrych stosunków z Niem-

cami, lecz przecie nikt nie moe wymaga od niego, aby

uciska jedyny, nie panslawistycznie nastrojony naród, lub

eby go rzuci w objcia Czechów ^).

Andrassy pragn i rosyjski rzd uspokoi, lecz pod

adnym pozorem nie chcia da wyjanie przed ukocze-

niem rokowa z Galicj, gdy inaczej uraon byaby god-

no monarchji dualistycznej. Aczkolwiek chcia utrzyma
stosunek pokojowy z Rosj, to jednak byby by gotów si
nawet wystawi na niebezpieczestwo wojny, ni dozwoli na

wtrcenie si Rosji do wewntrznych spraw swego pastwa,

lub choby na cie czego podobnego. Dopiero po uko-
czeniu sprawy ulg da wyjanienia dane. „Wszak samo

z siebie wynika — pisze do Langenaua — e postpek, do

którego w danym wypadku bybym Ekscelencji da upowa-

') Wertlieimer. II, str. 43.

') Wertheimer. II, str. 45.
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nienie, nie byby móg mie ani cienia saboci i byby mu-

sia omija wszystko, coby mogo póniej obcemu rzdowi

za pretelcst posuy, eby zada od nas raciunku z prawo-

dawczych!, lub wewntrznie politycznych rozporzdze rzdu,

jakie uwaalimy za potrzebne ustanowi ^).

Ciocia Andrassy na pozór stara si utrzyma dobre

stosunki z Rosj, to jednak ju wtedy kiekowaa w nim myl
moliwej wojny rosyjskiej, przy sposobnoci której mona
byoby oderwa od Rosji Królestwo Polskie. Jasno to wy-

nika z owiadczenia Andrassy'ego, jakie uczyni w r. 1870

politykowi polskiemu, Komianowi, mówic, i prawdo-

podobnie wyniknie wielka wojna, która wszystko rozstrzyg-

nie, dziki której i Polski los take si rozbije, to te przede-

wszystkiem naley Polakom ofiarowa pienidze, potrzebne

na cele wojenne ^).

Myl swoj z najwiksz precyzj wyrazi w sowach,

skierowanych do Gorczakowa, w odpowiedzi na jego powie-

dzenie, e „droga do Konstantynopola przez Wiede wie-

dzie'* : „A droga do Petersburga wiedzie przez Warszaw ..."

Przy okazji wojny rosyjsko-tureckiej Andrassy nama-

wia monarch, aby wszed do Polski i zaj j, bo to bdzie

najnaturalniejsz przeszkod dla rosyjskiego panslawizmu:

monarcha jednak nie przyj tej rady, gdy wola pozyska

Boni i Hercegowin.

Najwikszym szkopuem w polskiej polityce Andrassy"e-

go bya moskalofilska polityka Bismarcka, gdy ze wzgldu na

podejrzliwego Bismarcka musia czyni ustpstwa ze swojej

polonofilskiej polityki.

Wojna rosyjsko-turecka, zawarcie przymierza z Niem-

cami i ustpienie Andrassy'ego zamykaj t epok stosunków

polsko-wgierskich.

W ostatnich dziesitkach lat okazao si pewne osabie-

1) Wertheimer. II, str. 46.

2) Komian, str. 102.
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nie stosunków na tern polu. Przyczyn tego jest z jednej

strony to, i sprawa polska stracia znaczenie jako kwestja

midzynarodowa, — z drugiej za, e Wgrzy, ze wzgldu na

driiliwo sprzymierzeca niemieckiego, nie chcieli dla inte-

resu Polaków wystawia na szwank stosunku swego z pot-
nym sprzymierzecem.

Wzy, czce nas z Polakami galicyjskimi, take roz-

luniy si nieco, Polacy bowiem, otrzymawszy znacznie za-

krojone ulgi — przestali uczuwa potrzeb opierania si na

Wgrach.
Stosunki z Polakami z Królestwa, wobec moskiewskie-

go absolutyzmu i panowania systemu policyjnego, byy zu-

penie wykluczone.

Ze strony Wgrów pozostaa nadal sympatja do Pola-

ków na tej zasadzie, i Polacy nie sympatyzuj z panslawi-

zmem i trwaj w postawie obronnej wzgldem Moskwy, co

jest wspólnym naszym interesem. Sympatji tej wszake nie

pielgnowali starannie, zaniedbywali j nieraz, skutkiem

czego zdarzay si czasami wiksze lub mniejsze nieporozu-

mienia, które szkodliwie wpyway na dobry stosunek midzy
Polakami a Wgrami. Trafiay si to z jednej to z drugiej

strony nietakty, pochodzce z wzajemnej nieznajomoci wa-

runków i uprzyczynowania faktów.

Spoeczestwo wgierskie zaniedbao Polaków: nie zaj-

mowao si nimi ani na naukowem, ani na politycznem, ani

na spoecznem polu, czego nastpstwem byo to, e podziem-

na robota Czechów, Sowaków, Chorwatów i innych So-

wian bardzo nieprzychylnie usposobia pewn cz Pola-

ków do nas, a Wgrzy wcale przeciwko temu nie reagowali.

Szkodliwy ten wpyw dawa si szczególnie uczuwa
w Krakowie i Poznaniu: przeciwnie za we Wschodniej Ga-

licji, a zwaszcza we Lwowie, tradycyjna przyja polsko-

wgierska trwaa nadal niemal w caej swojej sile. Powo-

dem tego bya po czci walka kulturalna Polaków z Rusina-

mi, w której to walce szukali oni w nas pomocy dla siebie,

—
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ale w znacznej mierze take wpywaa na to dziaalno tam-
tejszego klubu polsko-wejgierskiego i pena zapau a nie-

zmordowana praca na tern polu prezesa tego klubu, Ta-

deusza Stamirowskiego.

Nieprzychylny nastrój Krakowian powoduje blisko
Czechów i Sowaków, a take i ta okoliczno, e Polacy

pejdz tu ycie wygodne, z wszelkich walk narodowocio-
wych wyzbyte.

Polacy z Ksistwa Poznaskiego za mieli do nas uraz
za przyjazne stosunki polityczne z Niemcami, ich miertel-

nymi wrogami.

W ostatnich dziesiciu latach wszake przejawio si
pewne, obustronne polepszenie pod tym wzgldem, gdy tak,

jak gdyby przeczuwali zarówno Polacy, jak Wgrzy, i nad-

chodzi pora ostatecznego rozrachunku z Rosj, i e przyjdzie

wspólnemi siami walczy przeciwko wspólnemu wrogowi.

Bezporednio przed wybuchem wielkiej wojny wiato-

wej stosunki wzajemne midzy Wgrami a Polakami —
zwaszcza Galicjanami — byy znów napowrót zupenie

serdeczne.

Dzieje stosunków obu narodów wykazay, e nietylko

mocne wzy sympatji czyy te dwa narody, ale i wspólne

interesy, które wzmacniay to przekonanie, e te dwa s-

siednie, pobratymcze narody musz si nawzajem popiera,

bo rozwój historyczny i stosunki geograficzne na to wska-

zuj. Najwiksi mowie stanu wgierscy, jak Kossuth,

Deak i Andrassy, jak równie i najlepsi narodu polskiego,

jak Bem, Dembiski, Smolka i inni, stali na tem stano-

wisku.





materjay.





Adres konaitettu Bars
3-go maja 1831.

,,Cesarsko-królewski Majestacie! Gdy obecna, w nie-

oczekiwane wypadki przebogata epoka z niezwyk szybko-

ci zmiata w obrb jednego krótkiego roku. co niegdy dzia
si zwyko przed dugie lat setki i co wbrew wszelkiemu

prawdopodobiestwu wydao podziwu godne skutki, wycho-

dzc z punktu powodzenia, przygldamy si i z jednej stro-

ny wprawdzie suy nam najgbszem uspokojeniem widzie

drog ojczyzn pod szczliwym gwiazdozbiorem najjaniej-

szego domu panujcego, tudzie pod paw konstytucyjnej

niepodlegoci naszej, zabezpieczajcej zarówno szczcie

nasze, jak tron Twego Majestatu; z drugiej jednak strony

niepodobna nam nie wspóczu wrzawie bojowej, jaka wy-

bucha u granic naszej ojczyzny, i krwawym walkom narodu,

z którym czy nas ssiedztwo, pami królów, których bra-

limy od nich, lub nawzajem swoich im dawali, oraz susz-

no ich sprawy, której poczucia nie moemy stumi w na-

szem sercu; wspóczucie ogromne nas ogarnia dla naro-

du, który niegdy zwycisk bro swoj poczywszy z bro-

ni niemiertelnego ksicia Karola Lotaryskiego, pradziada

Twego Majestatu, skruszy póksiyc, chepliwie spoglda-

jcy na drc stolic Twego Majestatu, i upokorzywszy

okrutnika Wschodu, zwróci monarchom dynastji Habsbur-
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skiej tron, narodowi wolno, ojczynie za naszej nadziej

spokojniejszej, szczliwszej przyszoci ^).

Poniewa my pamitamy wdzicznie o tej wielkiej przy-

sudze i zawsze przed oczyma naszemi mamy widok zmien-

noci wzajemnych ustosunkowa narodów wzgldem siebie,

jak niemniej acucha wypadków, i wci stoi przed nami

dziwne przeobraanie si rzeczy, które z biegiem czasu prze-

ksztaca stosunki narodów, stanowiska ich czstokro ku

przeciwiestwom wiedzie i doradza raz da pomoc uproszo-

n, innym razem ofiarowan przyj, dzi broni ssiadów,

to znów ich obrony potrzebowa; i znajdujemy, i na trud-

nej ciece polityki historja minionych czasów jest naj-

lepszym mistrzem, który przed oczy nam stawia nietylko

ustawicznie, cho pod rónemi nazwami, powtarzajce si

wypadki, ale w równej mierze i niefortunne kroki naszych

poprzedników. I zaprawd, gdy przed pami nasz przy-

woujemy do tak wielkiej siy wzros potg Porty ottoma-

skiej, tudzie boje, jakie wioda z cesarstwem bizantyjskiem,

trudno nam nie widzie bdu, jakiego to pastwo samo na

sobie si dopucio, w nastpstwie którego, przez or tu-

recki rozbite, nam przekazajo pucizn swojego losu. Nie-

zliczone przeciwnoci, jakich ojczyzna nasza doznaa, jak

równie podobiestwo wydarze otrzegaj nas, abymy raz

granic pooyli temu, ani prawem dziedzictwa, ani z wol-

nego wyboru ludów, jedynie dziki sile miecza bezkresnie

rosncemu, tak blisko nas istniejcemu kolosowi Pó-

nocy i, odpacajc winny dug wdzicznoci Polsce, nie-

gdy nieustraszenie walczcej za nasz niepodlego, za mo-
no naszego istnienia, jednoczenie do wasnej dyli obro-

•) Tómaczc dosownie rzeczy, majce warto dokumentu, sta-

ram si — oprócz przel<adni wyrazów, z l<oniecznoci innej w jzyku

polskim, ni w wgierskim — moliwie zachowywa bez zmiany clia-

rakter oryginau. W tym celu nic nie ogadzam zawioci stylu, nawet

znaków pisarskicli nie stawiam inaczej, ni stoj w oryginale.
* (Przyp. tómaczki).
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ny; aeby, jeeli dzi pozostawimy wasnemu losowi niezwy-

cionych jeszcze wprawdzie, ale przez przemon potg
wroga zgnbionych Polaków, wnukowie nasi, kiedy atwo
mogcy popa w podobne niebezpieczestwo ze strony te-

go samego wroga, niezdolni mu si obroni, nie byli zmu-

szeni gorzko opakiwa, e ju nie istnieje Sobieski.

Im gbiej jestemy przejci tem uczuciem, za tem wik-

szy obowizek uwaamy sobie uprosi Wasz Majestat, aby,

biorc pod uwag niebezpieczestwo, w jakiem tyle zasug

pooy dla najwyszego domu wspaniaomylny naród pol-

ski, który cho z bezprzykadnem bohaterstwem lecz o was-

nych jedynie siach walczy i jeszcze tylko ostatecznemi wy-

sikami si utrzymuje, lecz ze zmiennem szczciem wojen-

nem niewtpliwie upadnie; (aby Wasz Majestat) biorc pod

uwag wszystkim ssiednim narodom groce z Pónocy nie-

bezpieczestwo, raczy natychmiast zwoa sejm i, dopóki

pora, z wiernemi sobie ludami zaradzi losowi narodu pol-

skiego; tymczasem za aby przynajmniej raczy askawie

zmieni najwieej wydane rozporzdzenia, które i t drobn
komunikacj doszcztnie przerway, jak ustrój celny by po-

zostawi. Dano w Aranyos-Maróth, w miecie w. Bene-

dykta 3-go maja i nastpnych dni odbywanego naszego ze-

brania 1831-go roku.

(Horvath Mihaly. Huszonót ev Magyarorszag tórteneteból, str. 254).



Adres komitatu Szatmar w sprawie polskiej

1L> VlM i Sol.

Cnm ant altnot mensium spatiam nationeni Polono-

rum tn arma ruere, fatalemue pro ans et focis pugnam ad-

versus copias Caesareo - russicas depugnare accepissemus:

non leYis antmum nostrum pertentavit dolor; crescitque hic

tn dtes pectoribus nostrts inherens, nuUuro jam linem exttia-

lis belli futurum praesentientibus. Quamquam enim Inter

varias» uibus a multis jam annis Europa jactatur, procellas,

inconcussa nobis sub aegide Mtis V, Scrtsmae pace servata

inteirra regna fortunae vicibus volutari, populorumue salu-

tem et spes omnes in jactu aleae positas esse securi spectare

potuimus: non tamen vicinae gentis, et tot, tamque charis

vtncuHs nobis conjunctae eadem erat ratio, ac nationum, lon-

gis terrarum tractibus, abhinc dissitarum. Poloni sunt, qui

Regum nostrorum filiis, s\irpis adhuc Arpadianae, optatum,

turbidis temporibus, in sinu suo receptaculum concesseruni;

quorum laribus, subsequis etiam saeculis, majores nostri,

injuria temporam sedibas expulsi, lubentes excepti fuerunt;

qui Re^s dabant accipiebantque a nobis vicissim; quorum

annis Yienna a Turcarum condam imperio, interituque ser-

vata floret; qui, naturali regionis situ ad limites imperio

Russorura in immensum excrescenti ponendos fato, si felici-

ter successisset, destinati videtiantun verbo Poloni sunt,

affines nostri, constitutionem» libertatesque suas in ob\Tersum

foederum et sponsionum contrilas defendentes, quos, prae-
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cipue in periculo internecionis constitutos fraterno complocti-

mur, et complecti tenemur animo.

Dum hunc in modum praeteritorum revolvimu5 memo-
riani, non possumus, quin propinquam hanc nobis terra et

sanguine nationem, altissimis Mtis V. Scrtsmae gratiis sub-

ditali cum demissione commendemus, supplicantes, ne na-

tionem bene de patria nostra. de gloriosa stirpe Austriaca,

de omni republica Christiana meritam solam, sibi. fatoue
suo derelictam e numero nationum deleri patiatur. Yidemus
enim populo. pro juribus et proprietatibus suis insurgenti,

crudele excidium parari, pacis conditiones denegari. tractari-

que eum ut mancipia, dominis suis reluctantia tractari solent.

quamquam leges et libertates, anno 1814, sub auctoritatem

Smae Mtis Ystrae Constitutas. sibique successive ereptas re-

clamantem. Non cert Mtas Ystra Sma patietur. ferale hujus-

modi bellum, in hodierno culturae europeae statu diutius

geri; sanguinisque humani eftusionem inten^entione sua

impedire clementissime dignabitur. Speramus hoc, eoque

magis, quod ingravescens de die in diem imperii Russici

magnitudo, nos inde a percita Reip. Polonicae divisione non

vanas in curas conjecerit.

Prostrato ab illo tempore septemtrionale nostrum com-

mercium, nihil aliud est quam triste futurorum malorum

augurium. si quando Russis, debilitato jam Turcorum im-

perio, delendaque. si nullum suppetat auxiliuni. Polonia, nos

ipsos, patriamque nostram invadere integrum erit. Et cura

haec animos nostros jam pridem obsidens non lerissimam

suppeditat causam, cur (sensu quoque humanitatis et affini-

tatis exposcente) humillimam hanc repraesentationem ad

pedes Mtis Ystrae Smae deponere sustineamus. Totius

Europae constat scientia. provinciarum nuper Belgicarum

rationem a Regnantibus habitam fuisse. Jam quod illarum

intuitu Christiana Caritas et humani sanguinis respectus

suadebant. Polonorum causae applicandum cur non videre-

tur? quorum primigenia jura, infausta illa super territorio

\Vegr2y a Polacy. ^^
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earum peracta divisio in aevum delere non potuit, cert non

debuit; quique respectu horum jurium uibus ut respublica

propriis regibus, et legibus gubernata momentosum inter

potentias Europaeas tenuit locum sui majorem adhuc, quam
provinciarum Belgicarum rationem haberi meruerunt.

Homines sunt, quorum casus et fortunas, hoc ipso alie-

nas ab innata Smae Ystrae Mtis clementia non putamus; viri

sunt yirtute et fortitudine insignes, ut antemurale Europae

constituant aptissimi, quorum occasus irreparabilem in cor-

relatione statuum Europeorum causabit defectum. At ista

saltem memorasse sufficiat, non enim consilia coram Sua Va

Mte depromere in animum induximus supplices tantum al-

tissimum accessimus thronum, medelam malis affines nostros

obruentibus petituri; medelam homagiali cum devotionis

cultu petituri, non illis solum, qui terram patriae suae proprio

inundant sanguinae, sed illis etiam, qui inimico fato ducti,

refugium in finibus Mtis V. Smae imperio subjectis petentes

detenti sunt, et actu detinentur, libertatemque suam ab in-

nata Mtis V. Smae magnanimitate et justitia sperant, et si

quid preces hae obsecrationesque possunt, etiam impetra-

bunt. Erit cert Sma Mte Ystra clementissime annuente, ut

captiva Polonorum horum multitudo, penatibus suis leta,

felixque reddatur; quod cum humillime imploramus, una

liberam officialium militarium, qui sub vexillis Mtis V. Smae

constituti patriam suosque in ambitu terrarum istarum, mor-

tis et gloriae ferracium habent, dimissionem, ut ultimum

saltem in defensione larium, sinuque propinquorum suorum

pereundi solatium habeant, bomagialibus votis exoptare

sustinemus; felices, quod sub clementissimo V. Smae sceptro,

constitutione, libertatibusque nostris liber fruentes, petita

nobis talia, tantum pro aliis interponenda veniant.

(Kolcsey Ferenc Osszes miinkai).



F\res komitatu Pozsony.
(4-go lipca 1831 r.).

Omieleni — z jednej strony — objawion nam przez

Najjaniejszy Wasz Majestat, a z wdzicznoci przyjt
ojcowsl< dobro na ostatnim sejmie, z drugiej za opierajc
si na prawnej naszej konstytucji, pod której wieo take
utwierdzonem palladyum yjemy odwanie,— mamy nadzie-

j, e Najjaniejszy Wasz Majestat jedynie za dowód bez-

granicznego naszego zaufania poczyta zechce szczere nasze
wyznanie: i ta krwawa walka, która w najbliszem naszem
ssiedztwie z tak niezwykem napreniem midzy Polsk
a Rosj si toczy, w najwyszym stopniu rozbudzia nasz
trosk... Czy to ze wzgldu na zmienion sytuacj naszycli

pónocnych okolic, jeeli si je szybkim rzutem oka rozwa-

y, — czyli te obserwujc niedawno pod rosyjskim wpy-
wem przez Greków odzyskany byt narodowy, — czy te
wreszcie z uwagi na zakorzenione w narodzie naszym przy-

wizanie do kultu pónocnego: zmuszeni jestemy przeko-

na si, e jeeli kiedy, to napewno teraz, kiedy naród polski

z ostatnim wysikiem walczy o swoj wolno, lecz bez inter-

wencji odpowiednich mocarstw nie zdoa dugo wytrzyma
nierównej walki — nadesza chwila, kiedy zapewnienie przy-

szoci w caej mierze domaga si uwagi Najjaniejszego Ma-

jestatu Waszego, tudzie caego narodu.

Nie chcemy naprzykrza si Waszemu Majestatowi wy-

mienianiem motywów, dobrze wiedzc, e Waszego Majesta-

tu byo dzieem uratowanie i zapewnienie Polakom na kon-
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gresie wiedeskim cho drobnych praw ycia narodowego.

Jeeli naówczas wymagao tego utrzymanie równowagi,

o ile bardziej jest to potrzebne na przyszo, odkd Grecy,

tak bardzo przywizani do swoich instytucyj i do swojej wia-

ry, odzyskali samodzielno, i Rosja a do samego Siedmio-

grodu posuna swoje granice. Uwaamy przeto za rzecz,

która nie powinna ulega zwoce, energicznem wystpieniem

i na obron narodowego bytu Polaków, którzy, pozosta-

wieni zupenie samym sobie, nie zdoaj unikn upadku.

Ale ju i sama ludzko, jakiej przykady daj dowód zm-
czone wojn Niemcy, najblisza nich Belgja, tudzie Grecja

i wielkie mocarstwa za dni naszych szczególnie to maj na

sercu i godnie si domagaj, aeby strasznie wzrastajcemu

barbarzyskiemu spustoszeniu i rozlewowi krwi w Polsce

nareszcie koniec pooy. Z im wiksz za radoci widzi-

my, jak bardzo cnoty Waszego Majestatu, a zwaszcza ludz-

ko i sprawiedliwo jego dy ku doskonaoci, tern wicej

pragniemy, aby Wasz Majestat przez wzicie w opiek naro-

du polskiego z przyczyn blisko obchodzcych drog ojczyzn

nasz, jak równie ca monarchj, nowy chwalebny pomnik

wzniós sobie u naszych granic.

Skoro za do wszystkich powyszych wywodów do-
czymy jeszcze i t powan trosk, e cholera azjatycka,

która, przegrasowawszy liczne kraje, przedostaa si za po-

rednictwem wojsk rosyjskich do Polski, stamtd do Galicji,

a po same granice Wgier, i caej Europie spustoszeniem

zagraa, a stumion by moe jedynie przez zawarcie ogól-

nie upragnionego pokoju: nie wtpimy, i Wasz Majestat

pod natchnieniem serca, pragncego szczcia dla wszystkich

ludów, zostajcych pod Jego rzdami, uzna t spraw za tak

wan, e, naradziwszy si o tem z temi ludami, uzna za ko-

nieczne powzi przeciwko temu szybkie i energiczne posta-

nowienie: przedewszystkiem, nie dajc umkn sposobno-

ci do stosownych zarzdze, wedug miar, powzitych przez

wasn mdro, podeprze raczy potn interwencj naród
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polski, wzgldem którego z wdzicznoci uznajemy nasze zo-
bowizania, w celu przywrócenia mu swobodnego i pewnego
istnienia. Najunieniej upraszajc o to Wasz Majestat, pro-
simy równoczenie o askawe oswobodzenie wywozu naszych
surowców i wytworów, do czego si obecnie sposobna okazja
przytrafia. Pisano w Pozsony na ogólnem naszem zebraniu
4-go lipca 1831 roku.

(Horvath M. Huszonót ev Magyarorszag tOrtenetból, str. 256 259;.



]S/Lo\Mei posa \A/oov\/sk:iegro

z dnia 25 czerwca 1831 roku.

Wszyscy bez wtpienia przejci bylimy uczuciem naj-

wyszej wdzicznoci i z najwikszem uniesieniem czytalimy

adres dwudziestu kilku komitatów wgierskich Cesarzowi

JMG. austrjackiemu podany z silnem przeoeniem, eby Na-

rodowi polskiemu pomocy swojej nie odmówi. Szlachetny

naród wgierski przywiód na pami drogie kademu Pola-

kowi wspomnienie cisych wzów, jakie przez tak dugi czas

oba narody kojarzyy, e wzajemnem dawaniem i przyjmo-

waniem króla bylimy spokrewnionymi, lecz co wicej, ko-

mitaty wgierskie nie wahay si przypomnie swojemu mo-

narsze, e piersi to walecznych wojowników polskich pod

dowództwem bohatera wieków, niewygasej pamici Jana III,

byy tarcz i przedmurzem Europy, a najwicej pastwa nie-

mieckiego naprzeciw olbrzymiej wówczas potdze ottoma-

skiej, !:(óra ju chorgwie swoje przed murami Wiednia roz-

wina; akkolwiek za na poparcie tak piknego wstawienia

si za nieszczliwym narodem mogy byy przytoczy, i
w kilkad iesit lat po oswobodzeniu Wiednia wiernoci to

i mstwu narodu wgierskiego dom habsburski po raz drugi

winien by swoje ocalenie, gdy, godnie pooonemu w nim

zaufaniu odpowiadajc, sejm wgierski jednomylnie wy-

krzykn: Umrzyjmy za króla naszego, Marj Teres, — wo-

lay jednak komitaty czyn ten pamitny w dziejach wgier-

skich milczeniem pokry, aby si nie zdawao, i dobrodziej-

stwo przodków wymawiaj potomkowi Marji Teresy; nie

przepomniay atoli wynurzy otwarcie zdanie swoje, i nie

samo tylko wspóczucie, nie sama wdziczno i wywzajem-

nienie si za doznan kiedy pomoc, lecz interes wasny na-

kazuje zatrzyma w szybkim biegu ten potok pónocny zala-
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niem Europie i ich wolnoci grocy, e wreszcie, kiedy zbli-

y si niebezpieczestwo, nie bdzie ju drugiego Sobieskie-

go. Jeeliby do tak szczytnego przeoenia mona jeszcze

jak doda uwag, to chyba t, e, jak uczy historja, ta mi-

strzyni wiata, na dowiadczeniu wieków wsparta, duch zdo-

bywczy daleko jest niebezpieczniejszy, kiedy si objawia

z pónocy ku poudniowi, ni z poudnia ku pónocy, a to

z tej naturalnej przyczyny, i ludy barbarzyskie chciwsze s
zagarnicia stref agodniejszych i od natury hojniej uposao-
nych. Mocarze Europy! gorzkobycie zapakali i cignli
na siebie przeklestwo potomków waszych, gdybycie, nie-

baczni na wspóczucie ludów, na wasne wasze bezpiecze-

stwo, dali upa Narodowi polskiemu, który o swoj, a miao
powiedzie mona, o wasz take walczy niepodlego.
Lecz precz od nas te smtne myli! Nie upadnie Polska!

Jest wysza Istota, która od pamitnego dnia 29 listopada,

obok walecznoci wojsk polskich, opieki swojej ku upoko-

rzeniu dumnych wrogów widoczne zostawia lady. Ta nam
chwalebnie rozpoczte dzieo do skutku równie doprowa-

dzi dozwoli. Dzi uimy si z miego dla nas obowizku
i okamy przed wiatem, jakie wzbudzio w nas uczucie szla-

chetne postpowanie ssiedzkiego narodu. Wnioskiem wic
moim jest, eby sejm uchwali adres podzikowania narodo-

wi i komitatom wgierskim, nastpnie adres ten 'przetóma-

czony zosta na jzyk aciski, w obu jzykach w pismach

publicznych umieszczony, oraz narodowi i komitatom w-
gierskim w drodze waciwej przez Rzd Narodowy by udzie-

lony. Wkocu powaabym si jeszcze zaproponowa, eby
redakcja adresu tego poruczon zostaa mowi, którego zna-

nemu patrjotyzmowi i szlachetnym uczuciom, prawdziwie

polskim, pikne tylko pióro jego wyrówna zdoa. Potrze-

buj dodawa, e mówi o szanownym Senatorze, Juljanie

Ursynie Niemcewiczu?

(M. Rostworowski. Dyarjusz sejmu z r. 1830—31, tom V, str. 70 72.



Odezwa Sejmu Polskiego do Wgrów z 1831 r.

(5-go sierpnia 1831 r.).

Rzd Narodowy polski powzi wiadomo, e szla-

chetny naród wgierski sam wród powszechnej obojtnoci

Europy dla naszej sprawy pierwszy podniós za nami gos
braterski w adresie komitatów, do najjaniejszego Cesarza

Austrji podanym. Szlachetny tylko i wielkomylny naród

moe tak miao w imieniu ludzkoci, cywilizacji i potrzeb

Europy przemawia, a rzd to ojcowski i sprawiedliwy, przy

którego tronie podobny gos wznosi si> wywoywa prze-

szo i zapytywa przyszoci moe. Ta sympatja narodu

wgierskiego w dzisiejszej naszej sprawie wzrusza acuch
przyjaznych i chlubnych wspomnie dwóch ssiednich i pra-

wie bratnich narodów. I w ludach i w królach istniay po-

midzy nami zwizki. Szlachta wgierska rada przenosia

si i osiadaa za dawnych czasów na tej ziemi, gdzie niegdy
swobody kwitny, swobody, za które dzi potomkowie ich

moe jacy lej krew w zawzitych bojach. Koci Polaków

i koci Wgrów spoczywaj w jednych mogiach pod Warn,
gdy przed czterema wiekami podobna sympatja dwóch naro-

dów i podobna szlachetna sprawa wywioda je na bój z pot-

g, groc Europie. Dawalimy wzajem i przyjmowalimy
królów, i nieraz jedno bero obu narodom rozkazywao.

Jake mio dzi wspomnie, e królewna równie polska jak

wgierska, e dobra Jadwiga skojarzya Polsk z potn
Litw i utwierdzia Dwin i Dnieprem granice nasze, któ-

rych si dzi krwawo dobijamy. Jak mio dzi wspomnie
i powtórzy, e najgroniejszym pogromc Moskali by król
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Stefan Batory, który daleko na Dwincj prowadzi zwyci^jskie

ory polskie, pod którenii i zastpy wgierskie laury zbie-

ray. Te wspomnienia przeszoci dodaj wagi naszym

uczuciom, przez dzisiejsze szlactietne odezwanie si narodu

wgierskiego obudzonym, i podnosz razem o naszyci przy-

szyci losaci te mocne nadzieje, do jakich sprawiedliwo

i wielkomylno teraz nad nim panujcego monarchy Fran-

ciszka I nadaje Polakom prawo. Tómacz uczu powszech-

nych. Rzd Narodowy polski, wzywa i upowania N. N.,

abycie, udawszy si na miejsce, owiadczyli narodowi w-
gierskiemu najwysz wdziczno Polaków. Powiedzcie

mu. e to uczucie równie Rzd i Sejm, jak wojsko nasze bo-

haterskie, jak i cay naród przenika. Powiedzcie mu, e jaki-

kolwiek los nam niebo przeznacza, gotowa ju zota karta

dzisiejszych dziejów naszych, a na nich zapisany bdzie

a czyn ludzki, czyn braterski zacnych Wgrów.

(M. Rostworowski. Dyarjusz sejmu z r. 1830-31, tom V, str. 240).



Franciszek Kólcsey w sprawie polskiej

(W Pozsony, 20-go listopada 1833 r.)

Szlachetne, Przewietne Stany, obowizkiem moim jest

poprze wniosek, zgoszony przez komitat Bars w sprawie

narodu polskiego, raz dla instrukcji, jak otrzymaem, ale

i dlatego take, e i ten komitat, który mam szczcie przed-

stawia wobec Przewietnych Stanów, równie nalea do

owych trzydziestu kilku, które adresami swemi podpieray

naród, naówczas jeszcze z ostateczn determinacj walczcy

73 swoj ojczyzn.

Co zosobna z tak wielkim zapaem rozpoczlimy, po-

winnimy teraz wspólnie gorco dalej prowadzi. Oto zwró-

cone s na nas oczy Europy; wystpujemy jako wspóczuj-

cy w niebezpieczestwie bdcemu, bratniemu narodowi,

i czynimy, co na stanowisku komitatów i w stosunku do

okolicznoci, w jakich jestemy, czyni jestemy w monoci.
Oczywicie nie moglimy wyj poza granice naszego kraju;

nie moglimy popieszy, jak w innej, szczliwszej okolicz-

noci dzieci innych krajów, które zbrojno wyszy midzy
ruiny dawnej Hellady, aby u szaców Missolunghi dawa y-
cie za wolno obcej ojczyzny. Nas nie sta byo na wicej,

ni na drobne datki, które z gotowoci dawano, i na sowa
bagalne, z których woaniem zwracalimy si do tronu na-

szego króla.

Daremnie! Woanie nasze przebrzmiao bezskutecznie

i potne rce zgnioty, w oczach caego wiata zgnioty na-

ród, który pospou z nami przez liczne wieki godnie zwano



- 155 -

przedmurzem chrzecijastwa, bez którego wieyce Wiednia

leayby dzi w gruzach, a paaców jego tak samo dareiiiiiie

szukaby wdrownik, jak szuka w Budziuie gmachów Ma-

cieja. Oto by naród, którego rozczonkowaniem zachanna

Katarzyna sztylet wbia w serce Europy i zadaa mu ran,

która jeeli nie bdzie uleczon, stanie si powodem ogól-

nej mierci. Oto by naród, który, przeszedszy dugi szereg

cierpie, raz jeszcze otrzyma, cho w drobnej czci, woln
konstytucj, ale (skutkiem tego, e omieli si jej broni od

ucisku) pozbawiony jej zosta doszcztnie i ograbiony ze

swej indywidualnoci.

I czy nie mielimy susznoci wypowiada si za pol-

sk spraw, któr widzielimy z tak niepojt oziboci od-

trcon przez wszystkie bardziej wpywowe narody? Gdyby
w dalekich okolicach, w zupenie innej czci kuli ziemskiej

znalaz si jaki kraj w podobnych opresjach, to i wtedy w ca-

ej mierze domagaby si móg naszego wspóczucia: a tem-

bardziej tutaj, tu u naszych granic, niegodziwy czyn, pope-

niony przez tak blisk nam potg, który nam, jako ludziom,

jako narodowi, jako posiadaczom swobodnej konstytucji,

cakiem mimowoli okrzyk grozy wydziera. Czowiek obok

czowieka, lub jeden po drugim zwykli umiera; dla narodów

jednak pragniemy i spodziewamy si ycia, trwajcego lat

tysice; otó pragnienie to i ta nadzieja wzdryga si w gbi
serc naszych na widok, w jaki sposób ten naród ssiedni nie

umar, lecz zosta zabity, przez dzik przemoc zniweczony.

Czeme bylibymy. Przewietne Stany, gdybymy nie-

czule patrzyli na upadek tych, którzy u krawdzi grobu

z nadziej i zaufaniem ku nam spogldali? Którzy zako-

czyli obywatelski swój ywot skierowaniem do nas pisma

dzikczynnego, i którego po obcych krajach tuajce si nie-

dobitki dotychczas jeszcze bagaj nas o wspóczucie? Gzem

bylibymy, gdyby ostateczne rzenie zdeptanej wolnoci nie

wstrzsno nami do gbi i gdybymy w sprawie tak blisko,
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z tak wielu wzgldów nas obchodzcej nie wypowiedzieli

mskiego sowa ?

Tak jest, Przewietne Stany, promy monarch, eby to,

czego odmówi pojedynczym komitatom, uczyni jednak na

zjednoczone yczenie caego narodu; i eby poszuka dróg

do naprawienia niesprawiedliwoci, popenionej na Polakach.

Królowi swobodnego narodu przystoi i naley poredniczy
w sprawach swobody ludów; swobodnemu narodowi przystoi

i naley prosi króla swego o obron wolnoci ludów; gdy to

uczynimy, wypenimy przed Bogiem i przed ludmi obo-

wizek, którego poczucie sama natura w piersi nam wrya,

a któremu zdosy uczyni jest poytkiem i chwa.

(Kolcsey Ferencz dsszes munkai).



Druga mowa Kólcscy^a w sprawie polskiej.

;22-go listopada 1833 roku).

Tak szanown jest sprav/a, za któr postawi wniosek

peen zapau pose komitatu Bars, a to, co dla niej uczyni
pragnie, tak niewielk jest rzecz, i nie mog poj, jak mo-
emy si bodaj ciwil opónia z wziciem jej w opiek.
Zreszt ju i wtedy, gdy naród polski toczy wtpliw walk
z uciskajcym go wrogiem, trzydzieci kilka komitatów ode-

zwao si za nim do królewskiego tronu; byli nawet tacy,

którzy nietylko sowem si odezwali, ale czem tylko byo
w ich monoci, pomoc Polakom suyli. Temu, co czyni-

limy pojedynczo, nie moemy teraz zjednoczonemi siami

zaprzeczy bez sprawdzenia starodawnego zarzutu, który czy-

ny nasze mieni wynikiem ciwilowego zapau, nagle wybu-

chajcego i zaraz gasncego.

Naley zatem w dalszym cigu postpowa drog, na

któr raz weszlimy, i przedstawi yczenia nasze Królew-

skiemu Majestatowi, aby raczy wzi pod uwag w tak wiel-

kiej mierze przejawiane wspóczucie nasze wzgldem Polaków.

Naley si to od nas nieszczliwemu narodowi, które-

go czonkowie, z uwagi na nasz adres i postaw, gotow do

dania im pomocy, przytem w porywie wdzicznoci, w godzi-

nie upadku ycia cywilnego zwrócili si do nas z pismem

dzikczynnem; tudzie którego wygnane resztki z miejsca

zamieszkania w innych krajach, take pene zaufania i na-

dziei, nas wezway na pomoc. Czy to moebne, abymy
t ufno i t nadziej z zimn krwi na nic zmarnowali ?
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Ale i sami sobie jestemy to winni. Niepodobna bo-

wiem zatai niebezpieczestwa, jakie nam zagraa, gdy u na-

szych granic samowolnie deptan jest wolna, obywatelska

konstytucja i gdy potga pónocna coraz bardziej dokoa nas

si rozprzestrzenia.

Pytaj jednak: na co prosi Majestat Królewski, skoro

wiedzie moemy zawczasu, i proba ta nasza bdzie

bezowocna?

Przewietne Stany! Pier wspóczujca nie zwyka
z matematyczn cisoci obracliowywa powodzenia dobre-

go czynu swego: spenia ona z gotowoci to, do czego j
skania samorzutno serca. Azali, gdyby czowiek, które-

go dobra zniszczyby nieprzyjaciel, pooga, lub inne jakie-

kolwiek nieszczcie, gdyby zwróci si do nas o pomoc, czy
ludzk byoby rzecz tak mu odpowiedzie: ,,Nieszczliw-

cze! Ja mog ci da zbyt mao; tak marny datek nicby ci nie

pomóg; wobec tego nic ode mnie nie wskórasz". Nie, Prze-

wietne Stany! Ludzko nakazuje da mu, co mu da mo-

emy, bo jeeli wielu da cho po odrobinie, naogó zbierze

si wkocu ilo dostateczna. Potniejsze narody Europy

milczay: przemówmy my! By moe, gdy ujrz, e saby

i w nienajlepszem pooeniu bdcy naród Uczyni to, co im

uczyni naleao, to jednak trafi w ich piersi iskra, która roz-

nieci dobroczynny pomie.
Któ nie zdaje sobie sprawy z celu, ku któremu od da-

wien dawnad monarchowie rosyjscy? Przeszo sto lat

temu, gdy w r. 17 1 4, po odniesionem zwycistwie nad frega-

t szwedzk. Piotr I wyrzek otwarcie: „Natura stworzya

jedn tylko Rosj, a ta nie moe znie obok siebie rywala!"

W duchu sów powyszych byo, e Katarzyna II roz-

palia w Polsce pochodni wani i wci j podsycaa; w du-

chu sów powyszych byo wdarcie si jej w ono Europy
przez przywaszczenie sobie jako upu wojennego ziem zde-

ptanego narodu i wezwanie ssiednich narodów do wspólnic-

twa w podziale.
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Ale o tej stronie sprawy zamilcze mam zamiar; wszak

ludzie z ministerjów wedug innej logiki zwykli myle i we

dug innych regu postpowa, ni my, pospolici ludzie. Ja

wprawdzie moim codziennym umysem nie umiem pogodzi

tego, co si przed naszemi oczyma w Europie rozgrywa.

Kongres wiedefiski sporzdzi dla Polski swobodn konsty-

tucj, Belgi za przyczy do Holandji. Tam samowola

monarchy zdeptaa swobod ludu; tu za lud sam roztarga

krpujce go wizy. Dwory Europy pozwoliy sta si

jednemu i drugiemu: i czowiek teraz nie wie, co wicej po-

dziwia? Czy to, e w tej stronie wiata, gdzie despotyzm

monarszy znajduje uznanie, jak w Polsce, spobaono swo-

bodnemu postpieniu Belgów? Lub te to, e tam, gdzie

wolno tak jest czczona, jak w Belgji, samowola monarchy

rosyjskiego nie znalaza protestu?

Dobrze wiem o tem. Przewietne Stany, e my nie na-

wrócimy ministrów. Nie o nich nam te chodzi obecnie; my-

bymy tylko pragnli do króla, ojca naszego, móc przema-

wia z synowskiem zaufaniem.

Wierzc w to, e potomek i dziedzic korony Leopol-

da I-go bdzie pamita historj siedmnastego stulecia, ufa-

my, i przyjmie on z gorcem odczuciem, jeeli naród w-
gierski, odpoczywajcy pod jego miociwem panowaniem-

wniesie baganie za swoim stratowanym ssiadem, który za

swoich lepszych czasów obroni Wiede i chwa domu

austrjackiego.

I jakie to przeciwiestwo. Przewietne Stany! Oto na-

ród, który niegdy wystpi, jako oswobodzicie!, teraz wege-

tuje, pozbawiony wasnej wolnoci, a obywatele jego, jak

wichrem rozwiani, bdz po ziemi, bez ojczyzny i bez nicze

go, co ycie czyni podanem, a w godzin mierci przynosi

ulg. Cz ich wielk widziay Przewietne Stany w na-

szym kraju, przedstawiajc obraz ostatniej ndzy: ale ja wi-

dziaem midzy nimi i takiego, który uchodzc, gdy egna
si z ojczyzn, wzi gar ziemi rodzinnej i nosi j na sercu.
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dopóki, przewdrowawszy ca Europ, pod Oporto, w szere-

gach Don Pedra, nie zmar w objciach przyjaciela. Przyja-

ciel przysypa mu oczy ow garstk ziemi, i szczliwy spo

czywa ju w spokoju ! Bo rodzinn ziemi czuje na zamkni-
tych oczach, poniewa cierpienie go ju nie dosiga, podczas

gdy rodacy jego albo cierpi wród dzikich ugorów Azji,

lub w Europie od drzwi do drzwi koac, litociwych jamu-
n, zarówno jak bezlitosne sowa nieczuych z jednako

zakrwawionem sercem przyjmujc.

Pose komitatu Borsod przytoczy przed pami Prze-

wietnych Stanów zwizki, jakie niegdy nasz kraj z Polsk
czyy: ja pozwol sobie wspomnie czasy, kiedy nasi pra-

ojcowie take nieraz bywali wygnacami. Przerzucie spoj-

rzeniem, Przewietne Stany, historj ubiegych piciu stu-

leci ! Ile to razy polska gocinno na ocie otwieraa

Wgrom serca swe i domy! Ilu z naszych przodków zosta-

o tam nazawsze i nowej ojczynie swojej nowe pokolenie

dao! I oto Polacy, z krwi wgierskiej pochodzcy, dzi

pospou z innymi poniewieraj si po dzikich, azjatyckich

puszczach, po obcych krajach, szukajc, a nie znajdujc po-

ciechy.

Na t pami, Przewietne Stany! w imi rozpaczy m-
czonej ludzkoci, w imi zdawionej wolnoci konstytucyjnej,

w imi zdeptanych praw ludzkich, zaklinam, Przewietne Sta-

ny: otwórzcie serca wasze wspóczuciu i nie zwóczcie

z uczynieniem tego drobnego, adnego wysiku nie wymaga-

jcego kroku na rzecz nieszczliwych..

(Kólcsey Ferenc ósszes munkai).



Mowa Franciszka Deaka
18C33.

„Narody powstaj, narody upadaj" — te sowa wyrzek
pose Esztergomu; nie sdz jednak, aby je podawa za no-

wo, albowiem roczniki historji wiata pouczaj nas obszer-

nie, e gdy jeden naród si wznosi — inny podupada. Hi-

storja wiata jednake bynajmniej nas nie poucza, abymy
zimno i bez protestu patrzyli na zmagania si nad przepaci
w ostatecznem niebezpieczestwie walczcego narodu bez

suenia mu wszelk, moliw z naszej strony pomoc.
Bo wszake i kady pojedynczy czowiek take moe by
i moe gin: obowizkiem naszym jest jednak czowiekowi,

któremu co grozi, albo który popad w ndz, w miar mo-
noci naszej pieszy na ratunek. Nie bd tu roztrzsa

historji Polski ubiegycli stuleci: musiabym wyliczy wiele

cikich ciosów, jakie ten naród dotkny. Nie bd te wy-

licza jawnych i tajnych przyczyn rozrabowania tego kraju,

ani bra pod uwag konsekwencyj, jakie std wyniky. Sam
czas nauczy kiedy Europ, czy poyteczn i dobrze ob-

mylan byo rzecz, e si tak stao. Ale pier nasz prze-

nika gorzkie uczucie bólu i przeraenia na widok, e naród

polski, który w wieku XVI by uznawany za najpotniejsze

pastwo Pónocy, dzi jest przemoc zupenie wykrelony

z rzdu narodów. Straszn prawd si stao to, co mu nie-

gdy Jan Kazimierz ze zami przepowiedzia; bo zdeptan

jest ongi tak wielka potga tego narodu, zburzone le
Wgrzy a Polacy. 11
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w gruzach wspomnienia jego swobód, a na przepojonych

krwi polsk wybrzeach Wisy nie wolno dzi pon pol-

skim ogniskom. Ból nasz potguje jeszcze to uczucie, e
oprócz alu i wstawiennnictwa niczem innem nie jestemy

w monoci suy ucinionym, bo i nas take uciska od wie-

ków elazna do nieubaganej, zej doli, tak, e ju teraz nie

moemy uczyni dla naszych nieszczliwych ssiadów tego,

co uczynili Wgrzy w r. 1278 przeciwko potnemu Ottoka-

rowi dla Rudolfa Habsburskiego.

Alici ndzarzowi, zdeptanemu a do niewolnictwa, ju
i to si wydaje sodkiem ukojeniem, jeeli wród powodzi

goryczy ujrzy z gorcego wspóczucia i jeeli usyszy gos

bagalny, wznoszony za nim przez tego, który wicej dla nie-

go nic uczyni nie moe, nawet choby baganie bez skutku

si obijao o lodowat pier ciemizcy. Podajmy im wic
cho t drobn ulg, skoro ju da wicej nie ley w naszej

mocy: ale podajmy im j zaraz, bez zwoki. Bo czy-

bymy zy wspóczucia i kilku godzin pracy, potrzebnych do

napisania proby, poaowa mieli dla tych, których praojco-

wie krwi swojej i ycia nie aowali dla nas? Potny
wadca Macedonji, Aleksander Wielki, Europ i Azj wstrzs-

n zwycistwy swojemi, wiat cay zapeni swoj chwa
i zwa si kaza synem Jowisza Ammona: alici tylko podziw

wzbudza u potomnoci, a nie szacunek, bo swobody Grecji,

które ju ojciec jego ograniczy, on doszcztnie zniszczy.

Szczliwy cesarz rzymski, Oktawjan, mdrze sterowa pa-
stwem,, by opiekunem nauk, naród nazwa go Augustem;

lecz wdziczno nie towarzyszy jego pamici, on bowiem

zdusi ostatnie, w pomie rozbudzajce si iskry swobód
rzymskich. Car rosyjski, Aleksander, po wietnych trium-

fach ornych, nada Polakom obywatelsk instytucj: zjedna-

o mu to wicej chway, wicej gorcej wdzicznoci, ni naj-

krwawsze zwycistwa na polach bitew. Có, kiedy nastpnie

chwalebne to dzieo wasn rk j niszczy, i tyle dobrego

obiecujcy, wietny dar — oto obecnie ju zupenie jest zbu-
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rzony. Skoalizowani monarchowie, stajc do ostatecznej,

zwyciskiej walki z olbrzymi potg Napoleona, gosili przed

wiatem, i walcz za wolno Europy: gdy za szczliwym
zwrotem fortuny zaman zostaa straszliwa sia ici prze-

ciwnika — przybrali nazw oswobodzicieli Europy. Kady
onierz austrjacki, który bra udzia w krwawej rozprawie

pod Lipskiem, nosi na piersi list elazny wspaniaych przy-

rzecze koalicji, krzyyk metalowy z napisem: „Europa

libertati asserta". Te trzy wyrazy wzbudzay w onie naro-

dów pikne nadzieje: spiowe litery tej drobnej, penej zna-

czenia pamitki milczco lecz potnie ryy w pamici wi-
to sowa monarszego. Gdy wic nawet niemy symbol tak

wyranie do nas przemawia, do nas, którzy sodkiego owocu
swobodnej konstytucji spokojnie uywamy, moe wolno nam
bdzie wznie usiln prob o wypenienie wspaniae-

go tego przyrzeczenia wzgldem odbudowania ucinionych

swobód obywatelskich i u zdeptanych ssiadów naszych, ae-
by i oni mogli by szczliwi: prawdziwe bowiem i trwae

szczcie nie istnieje bez wolnoci.

(Horvath M. Huszonót ev Magyarorszag tórteneteból. Str. 339).



Odezwa jeneraa Dembiskiego do Polaków

l-go stycznia 1849 r.

Chers Compatriotes,

En me rendant chez une nation a lauelle, depuis un

temps immemorial, nous sommes lies par une conformite de

nobles sentiments, je sens le besoin de retracer devant vous

et devant les diverses souches de la grand familie slave les

motifs qui m'ont porte a cette demarche, pour rendre, aussi

consciencieusement que possible, compte de ma determina-

tion. Vous me permettrez de suivre la marche de mes pen-

sees, de mes esperances, pour ainsi dire, pas a pas, epoque

par epoue, et cela en mentionnant aussi bien celles oii,

presue enfant, je ne suivais que mes sentiments, que celles

ou, parvenu a un age mur, cette determination est devenue le

fruit d'une longue experience.

Des Tage de dix ans, j'ai toujours senti un veritable

penchant pour la nation hongroise; les reves de ma jeunesse

etaient de voir ma patrie, effacee alors du nombre des na-

tions, retablie h Taide de la nation hongroise. En 1806,

c'est-^-dire k Tage de seize ans, j'allais, pour obeir h la vo-

lonte de ma mer, a Yienne, oii, place h TAcademie du Genie,

les reves de ma jeunesse eprouverent un grand desencliante-

ment; je trouvai 1^ une quarantaine de jeunes condisciples

hongrois; mais cette race valeureuse, que je me representais

chevaleresque, tels qu'auraient du etre les descendants des

compagnons d'armes du grand Batory, m'apparut sous un

aspect tout different. Les noms taient bien les noms des
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anciennes familles des guerriers hongrois, les traits mmes
maruaient encore une race distincte; mais les moeurs, les

habitudes, les tendances etaient deja tout allemandes, car

c'etait la jeunesse nee sous Tinfluence du systeme de Tem-

pereur Joseph, tendant, comme chacun sait, a germaniser

toutes les nationalites dont se composait le corps de la mo-

narchie autrichienne. Ce systeme habilement implante,

soigneusement suivi, commencait a porter ses fruits. Mes
illusions cesserent donc, ou au moins furent-elles pour long-

temps assoupies.

Je n'eus plus d'autres rapports avec les Hongrois que

ceux ou, places dans des rangs opposes, nous combattions

les uns contr les autres durant les guerres de TEmpire

francais. J'espere que Testime que nous avons ressentie

pour leur valeur, ils Pont aussi eprouvee pour les regiments

polonais q'ils ont cornbattu.

Apres Tannee 1815, rentre dans mes foyers, je devins

a peu pres etranger a la politique jusqu'a ce que les dangers

de la patrie m'eussent, en 1831, rappele sous les armes.

Depuis notre chute, etant par ma position plus interesse

a suivre la marche"des evenements, je n'ai pas pu rester in-

different et ne point etre saisi d'admiration pour les hommes

eminents de la Hongrie, qui ont commence et persevere

dans une lutte avec le gouvernement autrichien pour reven-

diquer les droits de leur nation, q'une longue suit de me-

sures astucieuses avaient presque fait tomber en desuetude.

Jai cru longtemps que le gouvernement autrichien, ou

au moins un des nombreux archiducs de la maison

d^Autriche, aurait assez de grandeur d'ame; d'elevation de

sentiment, pour comprendre, qu'il etait plus noble, plus ge-

nereux et meme plus profitable pour TEmpire autrichien,

non seulement de permettre ce reveil de la nationalite de la

Hongrie, mais meme de se mettre a la tete de ce mouvement

d'une nation chevaleresque et valeureuse pour reverdir,

renforcer une puissance que le temps avait vermoulue.
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Dans cet espace de temps, jai non seulement, dans mes

ecrits publies par Timpression, montró a la monarchie autri-

chienne combien ii lui etait facile de devenir la premier

puissance de TEurope; mais, dans maintes occasions, je me
suis adresse directement au gouvernement autrichien. II

etait evident pour moi qu'il etait plus facile k TAutriche qu'a

toute autre puissance, de rótablir ma patrie et de revenir

elle-meme h son veritable nom d'Empire d'Orient (Oester-

reich).

Mais raveuglement de ce gouvernement, le manue de

sentiments eleves dans les hommes places h sa tete, leur

confiance dans les divisions intestines soigneusement entre-

tenues depuis une longue suit d'annees entre les diverses

classes des habitants de son empire, tous ces bas motifs

runis on fait que mes ardentes prieres, oti 11 pouvait, voir pa-

les sacrifices personnels que je voulais faire la reconnais-

sance de ma nation dans un long avenir, ont te rejetees:

et peu de temps apres le dernier ecrit que je lui ai adressó^

au lieu de poursuivre le but eleve que je lui faisais

entrevoir, le gouvernement autrichien a j)refer6 se souiller

par les massacres de 1846.

Depuis cette funeste epoque, mes esperances ont d
necessairement s'6vanouir, esperances basees sur la con-

viction que, pour que le bonheur arrive h Thumanite d'une

manier stable, ii faut que les changements h introduire dans

Tetat social decoulent d'en haut, soient introduits par un

pouvoir etabli, au lieu d'etre amenes par des commotions

surgies d'en bas; car dans ce dernier cas, outre nombre de

malheurs, les masses peuvent etre facilement egarees par de

faux prophetes d'une fausse libert.

Les Ynements survenus en France en 1848, la mo-

narchie faisant place h la R6publique, le contre-coup de ces

ey^nements, ressenti h Yienne et Berlin, loin de me faire

changer d'avis, m'ont renforc6 dans mon opinion; la ma-

nier desordonne avec laquelle les hommes qui avaient pris
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le pouYoir en fvner fondaient la nouvelle form sociale en

France, me prouva que la liberte europeenne n'avait de long-

temps aucun secours h attendre de la France. Loin de la,

je ressentis la crainte que le deversement de 1'anarchie ne

procurat a la Russie les moyens de prendre en Europ une

position tellement forte, que plus tard tous les efforts de

TEurope entiere seraient impuissants. M'adresser au gou-

vernement autrichien apres ses actes de 1846 en Gallicie et

a Cracovie m'etait impossible, comme Polonais; mais je sen-

tais que pour que TEurope put tenir tete k la Russie, ii fallait

que les gouvernements voisins de la Russie, qui se debat-

taient contr des mouvements interieurs, eussent un appui

dans un gouvernement libr; j'ecrivis donc une lettre

a Thomme eminent qui dirige les affaires etrangeres de la

Grand Bretagne pour lui faire voir que la Prusse, ou bien

quelque prince de la maison d'Autriche, pourraient compter

sur Tappui de la Pologne, en cas qu'ils voulussent entrer en

lice contr la Russie, puissance que je regarde toujours

comme un veritable danger pour la civilisation entiere.

Apres avoir fait cette demarche, recevant de nombreuses

invitations de differentes parties de la Pologne, ou une de-

claration de confiance illimitee m'etait exprimee, mais oii en

meme temps on me marquait le desir le plus vif de me voir

arriver le plus tot possible de peur que les forces nationales ne

tombassent dans des mains incapables ou anarchiques, je me
mis en route pour Cracovie, mais la j'avais deja ete devance

par des hommes qui, oubliant que notre but unique doit etre

le retablissement de notre patrie, se sont lies en une so-

ciete malfaisante, qui croit que c'est par Tanarchie et non par

Fordre que doit etre amene le bien-etre de Thumanite.

Leur sejour a Cracovie, leurs predications et leurs actes

durent presque forcement amener les deplorables evene-

ments de Cracovie.

En voyant ces tristes resultats a Cracovie, et d'un autre

cóte la lutte si nuisible pour notre cause qui avait lieu dans
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le grand-duche de Posen, j'ai cru qu'une imposante reunion

des principaux citoj^ens du pays pourrait seule obvier a ce

qu'a la premier occasion favorable le pays ne se trouvat

expose aux memes inconvenients, c'est-a-dire a une nouvelle .

anarchie et a un manue de ressources financieres; j'ai donc

pris sur moi, fort uniuement de mes bonnes intentions et

du renom que m'avaient donn mes services d'autrefois,

d'ecrire des lettres de convocation appelant de la Gallicie, de

Cracovie et du duche de Posen, des hommes de toutes les

opinions et les invitans a se rendre dans la ville de Breslau

pour que, mettantjin a des discordes pueriles, ils pussent

poser les bases necessaires pour Tayenir. A tres peu d'ex-

ceptions pres, mon appel fut entendu; mais malgre ce resul-

tat flatteur pour moi, un parti, uni, a ce qu'il semble, dans

le but de rendre tous les efforts de notre malheureuse patrie

inutiles, reussit par des manoeuvres peu loyales a empecher

que des mesures ayant quelque base solide pussent etre de-

cidees. La reunion ne prit donc aucune decision, si ce n'est

qu'un projet de ligue polonaise, h Tinstar de la ligue

anglaise contr le corn-bill, fut presentó et, je crois, souscrit

par une partie de la reunion. Dans les premiers jours de

cette reunion de Breslau, et peut-etre meme a Tannonce de

cette reunion, je vis arriver chez moi un noble hongrois;

sans en etre toutefois certain, je crois que son but etait de

m'engager a me rendre en Hongrie; au moins des proposi-

tions formelles me furent-elles faites par celui de mes com-

patriotes qui, lie avec lui, Tamena chez moi. J'evitai de

donner suit h ce projet, car je ne voulais pas, dans ma
conscience, avoir k me reprocherde pouvoir, par ma presence

h Pesth, encourager une rupture entre la Hongrie et

TAutriche, rupture qui des lors paraissait imminente. D'ail-

leurs la lutte en Hongrie existait alors purement entre les

Hongrois ou Magyarcs et les Croates, et je considrais cette

lutte comnie une guerre civile. Maliieureusement la majo-

rit de mes compatriotes k Breslau tait dun avis contraire
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au mie, avis qui les portait a etre plutót pour le parti croate

que pour les Magyares.

Si mes ressources pecuniaires m'eussent permis de

faire un sejour un peu long en Hongrie, peut-etre y serais-je

alle pour tacher que les deux parties de la Hongrie amenees

a une lutte entre elles par les menes autrichiennes, c'est-

a-dire la partie magyare et la partie croate, pussent s'en-

tendre et se reformer en une seule nation comme elles

Tetaient toujours; peut-etre meme aurais-je pu empecher

une rupture absolue avec TAutriche, ou au moins celle entre

la Hongrie et son jeune palatin.

La reunion polonaise durait encore lorsqu'un congres

slave fut convoque a Prague. Je ne crus pas devoir me
rendre a cette reunion de Prague, en premier lieu, parce que

mon passeport ne me donnait pas le droit d'entrer en

Autriche, mais surtout, parce que la manier dont TAutriche

envisagerait ce congres slave netait pas connue; mais je

crus faire ce que les circonstances me permettaient pour que

cette reunion amenat quelque resultat en ecrivant au comte

de Thun, et en lui communiquant quelles etaient les decisions

a prendre, que je croyais les plus urgentes pour nous autres

Slaves.

Je proposais-donc:

1° Que Tassemblee prononcat quMl y a parfaite solida-

rite entre toutes les souches de la grand familie slave, de

sorte que les interets de chacune d'entre elles devinssent les

interets de toutes les autres.

2^ Qu'une deputation fut envoyee, seance tenante, aux

Croates et aux autres Slaves habitant la Hongrie, pour leur

dire que les interets de la familie slave exigeaient de voir

leurs differends avec les Magyares termines a lamiable.

Cette meme deputation aurait du apres cela ce rendre

a Pesth, pour amener les Magyares a faire les concessions

necessaires.

3° La'reunion devait faire une declaration solennelle,
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q'une fois la grand familie slave constituee, le recrutement

force serait a jamais aboli; 90 millions d^hommes devant

etre assez forts pour n'avoir pas besoin d'armee permanente:

mais ii aurait du etre en meme temps annonce aux paysans,

devenus proprietaires, que si la noblesse avait possede la

terre par son sabre, et se depouille aujourd'hui d'une partie

de ses terres pour la leur donner, ii fallait que pour cette

seule et uniue fois, chaue paysan montat a cheval et

s'armat suivant ses moyens, pour devenir en tout point lega

du noble, avec menace que ceux, individu, villageou contree,

qui ne le feraient pas, n'auraient pas droit aux avantages

offerts.

Je proposais enfin que chaque partie de la familie slave

dólguat un, deux, ou tout au plus trois citoyens, revetus de

la confiance des siens, pour etre autorises a contracter

h Tetranger un emprunt suffisant pour Tarmement qu'au-

raient pu exiger les circonstances. Deja celui de mes com-

patriotes auquel j'avais confie une copie de mon projet avait

ete designe pour en formuler les deux premiers articles,

quand les bombes et la mitraille du genóral Windischgraetz

annoncerent la manier dont TAutriche envisageait cette

reunion.

Apres tant d'efforts inutiles de ma part, en reportant

ma pensee en arriere, je voyais cette Autriche suivre une

condute si desastreuse, desastreuse non seulement pour

elle, mais pour rquilibre europeen, desastreuse surtoutpour

la cause de la societe, car en 1846, encourageant par plus

que de la tolerance les mouvements de Cracovie, elle a pro-

fite des menees de quelques tetes Igeres, aussi bien 1^ qu'en

Gallicie, pour amener un massacre, ou elle esperait pouvoir

noyer dans le sang jusqu'au nom polonais, en soudoyant

des sicaires gars.
Plus tard, en 1848, les autorites de Cracovie permettent

h une socite formóe par quelques Polonais en France, dans

un but ^vident d'anarchie, de travailler les esprits de la ville
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jusqu'k ce que le desordre, inevitable suit de ces menóes,

leur fournisse le pretexte de lancer leurs troupes contr une

population inoffensive et bombarder une ville polonaise que

TAutriche possedait contrairement aux traites, mais sur

lauelie elle voulait exercer ses troupes aux bombardements

subseuents de Prague, de Yienne et dune autre ville polo-

naise, de Lemberg.

Mais ce, qui plus encore que toutes ces oeuvres mal-

faisantes de la politique astucieuse du gouvernement autri-

chien, doit douloureusement frapper et revolter tout homme
de bien, cest qu'au moment oii la force des evenements le

met dans la necessite de Toctroi d'une constitution pour

Tempire, c'est-a-dire, d'une loi qui, entre autres resultats.

doit etre une nouvelle sauvegarde pour la propriete, ii de--

pouille par un edit de bon plaisir, proprio motu, tous

les proprietaires fonciers de la Gallicie, pour faire don d'une

partie de leurs proprietes aux habitants des campagnes. et

cela dans runique but darreter les proprietaires de terres

dans leur plus noble elan par lequel ils avaient deja pris

vis-^-vis des cultivateurs Tengagement solennel de leur

faire eux-memes cette donation. L'Autriche a donc viole ici

les lois les plus saintes de la propriete, uniquement dans le

but de faire croire aux populations qu'elles recevaient cette

recompense pour les massacres commis en 1846, et c'est

bien dans cet esprit que les paysans Tinterpretent jusqu'a

ce moment. La paix entre les hommes, la paix aux hommes

de coeur droit et de bonne volonte est donc une chose que

ce gouvernement astucieux repousse de tous ses moyens,

pour faire prevaloir le systeme immuable de sa monarchie,

divide et impera!
Cest au moment, ou tout ce sombre tableau occupait

ma pensee, que lenyoye du gouvernement hongrois, le

comte Teleki. vint chercher k faire ma connaissance et me fit

la proposition de consacrer mon experience de la guerre au

service de la cause hongroise.
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II m'a paru que, fidele aux sentiments de toute ma vie,

ii ne m'etait pas permis de refuser des offres si flatteuses,

faites avec insistance et cordialite, car je crois que c'est

aujourd'hui autour de la souche Magyare, comme remplacant

la monarchie autrichienne, que doivent se grouper les natio-

nalites slaves.

Toutefois, comme, simultanement avec les propositions

du comte Teleki, ii m'etait parvenu diverses lettres et autres

ecrits envoyes de la Gallicie, rediges soit par des membres
de Tassemblee nationale autrichienne, soit par des citoyens

habitant la Gallicie, dans lesuels Tidee d'une union de

notre cause polonaise avec la cause hongroise etait pre-

sentee comme pernicieuse, j'ai cru devoir prendre, sous ce

rapport, les renseignements les plus approfondis; la pre-

mier demarche de ma part a donc ete de demander au

comte Teleki et aux autres envoyes hongrois, reunis a cet

effet, s'il etait vrai que les Magyares persistassent a refuser

aux Croates les libertes pour lesquelles ils luttent eux-memes
avec une si belle perseverance depuis une longue suit d'an-

nees; la reponse spontanee du comte Teleki, ainsi que de

ses compatriotes, a ete, que, loin de leur refuser quoi que ce

soit de ces libertes, les Magyares ne seraient pas du tout con-

traires a voir la souche hongroise Croate s'arranger dans son
interieur suivant ses propres besoins et n'etre liee avec les

Magyares que par un Hen federatif.

II me serait difficile de rapporter ici tout ce qui a ete

dit et par moi et par les delegues de la Hongrie dans les

nombreuses conferences que nous avons eues ensemble;

mais ce que je puis affirmer, c'est qu'autant que le coeur

d'un homme drsirant le bicn peut etre convaincu, le

mie Ta te en ce que la Hongrie prenant les armes est

aniraee des plus nobles volontós pour Thumanitó en genral
et pour les Croates et autres nations slaves habitant la

Hongrie en particulier.

Cependant, malgrr les asssurances du comte Teleki,



— 173 —

malgre la lecture des ouvrages diyers qui traitaient de cette

uestion et qui m'ont convaincu que Tuniue ou au moins la

premier cause de la lutte qui existe entre les Croates et les

Hongrois provient des menees du gouvernement autrichien,

conviction que celui qui comme moi connait les actes et les

ressorts que ce gouvernement a fait mouvoir en Gallicie

acquiert facilement; malgre, dis-je, ces sources de con-

viction, jai voulu m'eclairer encore mieux dans une ques-

tion, ou je voyais la masse de ma nation etre, certes, de

mon avis, mais ou cependant un nombre assez considerable

d'hommes de poids etaient depuis peu d'un avis contraire, je

me suis donc adresse a celui de mes compatriotes, qui etait

a meme, par une attention suivie et une perseverante activite

de plusieurs annees, de connaitre le mieux les griefs et

sujets de dissentiment qui existaient entre les Magyares

d' un cóte, les Croates et les Serbes de Tautre, et faisant

connaitre a ce vertueux et digne patriot, et les propositions

qui m'etaient faites et mon acceptation, je Tai prie de vou-

loir bien me donner encore son avis et me communiquer les

renseignements necessaires.

J'ai trouve mon respectable compatriote tel que me le

figurais, c'est-a-dire au courant de tout et devoue a notre

cause comme ii Ta ete toute sa vie; ii m'a fourni tout ce que

jaurais vainement cherche ailleurs, et m'a communique ses

nombreuses correspondances, toutes recentes, dont ii resulte

que la haine de la domination allemande depasse aussi bien

chez les Serbes que chez les Croates le mauvais vouloir

factice que TAutriche a su faire naitre chez eux contr les

Magyares. II m'a fait toutes ces Communications en m'en-

gageant a ne pas trop pencher ni pour les Magyares ni pour

les Slaves qui habitent leur pays, mais a m'efforcer constam-

ment de les concilier.

De toutes ces informations ii resulte pour moi une

preuve evidente:

P Que TAutriche n"a eu d'autres politique interieure
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que de semer continuellement la desunion entre les popula-

tions soumises h son empire.

2° Que, toutes les fois qu'elle peut le faire impunement,

elle n'hesite pas a retirer les promesses faites et les libertes

accordees.

3^ Qu'aucun sentiment de reconnaissance pour les na-

tions qui Pont secourue dans ses dangers n'a jamais existe

chez elle, ce dont nous autres Polonais depuis Sobieski,

comme les Hongrois depuis Marie-Therese, avons eu des

preuves douloureuses.

Convaincu que ces memes Croates, dont TAutriche se

sert aujourd'hui pour vaincre la resistance des Hongrois,

eprouveront tót ou tard la meme ingratitude, je me suis de-

cide, fort de ces convictions, a aller soutenir de tout mon
pouYoir la cause des Hongrois contr PAutriche.

Une fois en Hongrie, moi, Slave, je ne cesserai de

tacher de faire comprendre h mes freres Slaves, que notre in-

teret le plus evident est de soutenir les Hongrois dans le

reveil de leur nationalite, tout en engageant les Hongrois

h conclure en meme temps, avec les Slaves, un traite, qui

leur assure leurs libertes, leurs privileges et leur na-

tionalite.

Je rappellerai sans cesse a ces populations slaves que

les Magyars seuls ont de tout temps lutte contr lastuce du
gouvernement autrichien, qui cherchait h germaniser tous les

peuples qui setaient volontairement livres k elle, k condi-

tion de conserver leur nationalit distincte. Si donc au-

jourd'hui ces populations ne sont pas encore devenues alle-

mandes, c'est uniquement aux efforts des Hongrois qu'elles

le doivent. Je leur demanderai de rentrer dans leur con-

science et de reconnaitre si la cause de la vraie libert n'est

point aujourd'hui celle que soutiennent les Magyares, et cela,

non seulement comme cause de la liberte de la Hongrie,
mais comme celle de TEurope entiere.

Me meler, sous tel autre titre que ce soit, de la poli-
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tique de la nation hongroise, est une chose eloignee de ma
pensee. De tout ce que j'expose dans cet ecrit sur mes
actes, je dirais presue sur mes pensees les plus intimes, on

peut voir que, si la nation hongroise representee par la

diet, trouvait plus profitable de terminer par un accord

h Tamiable ses differends avec TAutriche, je serais loin de

len dissuader.

pres cette consciencieuse relation des motifs qui

m'ont porte a accueillir la proposition des delegues hon-

grois, je sens de mon devoir de m'epancher plus intimement

devant mes propres compatriotes. Je leur dirai donc que,

lorsque le comte Teleki, en presence de ceux de ses com-
patriotes qui avaient mission de Tassister, m'a dit: General,

venez chez nous, vous serez tout ce que vous voudrez; ma
reponse a ete: Je serai tout, excepte genera en chef; et

lorsqu'il a manifeste son etonnement, je lui ait dit que, la ou

une nation se reveille pour defendre sa nationalite, Tamour-

propre du pays pourrait souffrir de voir le sort de la patrie

confie h un etranger.

Quand, dans une conference subs6quente, ii m'a de-

mande quelles seraient mes conditions, je lui ai repondu:

Je n'en fais aucune, excepte celle de savoir positivement que

le pouYoir central me desire. D'ailleurs, ai-je ajoute, au

lieu de conditions, je vous dirai: Je n'ai de ma vie servi

d'autre cause que celle de ma patrie; en me rendant chez

vous, j'y vais avec Tespoir que mon devouement dans les

commandements qui pourront m"etre confies profitera, a la

suit du developpement de votre cause, a ma propre patrie.

Je me dispose donc a servir la cause hongroise dans

les buts les plus louables, les plus desinteresses; je ny vais

chercher aucun avantage personnel, je m'y rends pour mettre

une longue experience de la guerre au service d'une vraie

liberte, que j'espere toujours aussi pure d'ambition exclusive

que d'anarchie; j'y vais surtout, comme je Tai deja dit, dans

Tespoir d'y etre utile, non seulement a la cause de ma seule
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patrie, mais a celle de toutes les souches de la grand familie

slave; j'espere contribuer a rendre le drapeau magyare si

glorieux, si pur de toute idee de nationalite dominant, que

toutes les souches de la grand familie slave s'enorgueillis-

sent de faire cause commune avec lui.

Mais, afin de ne nuire en aucune facon a la cause de

ma patrie, je declare formellement que je n'attends, ni ne

souhaite, ni n'appelle aucun aide ni secours de la Pologne;

loin de la, je souhaite qu'aucune partie de la Pologne ne

fasse le moindre mouvement, et cela, non seulement dans ce

moment, mais meme plus tard, jusqu'a ce que les ev6ne-

ments de la guerre indiquent le moment propice, car

aujourdhui chacun doit comprendre que, loin de servir notre

cause, loin de servir celle de la Hongrie nous ne ferions que

lui attirer plus d'ennemis sur les bras.

Je conjure donc tous les Polonais, habitant n'importe

quelle partie de la Pologne, de ne rien faire qui puisse c om
promettre meme leurs personnes, leurs parents, ou leur

avoir; j'aurais des regrets toute ma vie si j'etais cause qu'une

seule larme polonaise ait couló par suit de ma demarche; je

vais seul me sacrifier ou m'exposer, et si Dieu me vient en

aide, ce dont j'ai le vif espoir, que ma nation en profite, mais

si je n'atteins pas le but que je me propose, que mes propres

compatriotes me renient plutót que d'avoir a souffrir a cause

de moi dans le dveloppement de leur nationalite par

dautres voies dans lesquelles ii m'est impossible d'avoir la

moindre confiance.

Je termine en declarant que si, apres etre arrive en

Hongrie, je ne trouvais pas ce que je me promets et ce que

j'expose dans cet ecrit, si j'y voyais une tendancfe h Tanar-

chie ou k opprimer les nationalites au lieu de les affranchir,

je quitterais ce pays pour rentrer dans la retraite oii j'ai vca
depuis dix-huit ans.
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II s'est passe plus dun mois depuis la redactioii de

cet ecrit; des ev6nements graves ayant eu lieu pendant
cette periode, j'ai cru ne pas devoir mettre trop d*empresse-

ment a mon depart. Labdication de Tempereur Ferdinand,

Tarriyee au pouvoir d'un jeune souverain, Francois-Joseph,

m'ont fait penser qu"une jeune ame, un jeune coeur

ameneraient, desravenement du nouveau souverain, quelque

acte de natur h prouver a Thumanite que la vieille poli-

tique de PAutriche, si justement repoussee par les popula-

tions soumises h son pouvoir, allait totalenient changer, et

faire place a une conduite loyale et genreuse, capable de

rallier tout homme desirant le bien. Fidele a mes principes,

a ma conviction, que le bonheur de Thumanite est plus fa-

cile a etre etabli quand ii emane d'en haut, j'ai cru devoir

attendre les premiers actes du jeune souverain pour juger

de Tayenir; mais je vois avec douleur que rien n'a change;

ce n'est partout qu'oppression, menace, lois eludees par

des mises en etat de siege, livrant tout au plus brutal arbi-

traire, reponses faites a la Diet contenant un double sens,

ce qui non seulement ne promet rien de bon pour Pavenir,

mais fait, au contraire, naitre des crainteS; justement mo-
tivees, qu'une fois la resistance serieuse qu"oppose la na-

tion hongroise vaincue, toutes les promesses faites aux

libertes constitutionelles ne soient revoquees ou eludees; ces

craintes sont surtout redoutables pour nous Polonais,

puisque nous voyons parmi les principaux ministres de

TAutriche les memes hommes qui, ayant eu le pouvoir

suprem en Gallicie, apres les massacres de 1846, ont

cherche a donner a ces actes revoltants la couleur d'une

justice accomplie, et, comme pour aggraver le malheur de

cette province, y ont introduit un nouvel element de dis-

corde en faisant naitre une haine, qui n'avait jamais existe,

Wgrzy a Polacy. 12
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entre la partie polonaise et la partie ruthenienne de sa po-

pulation, et tout cela pour raaintenir le systeme immuable

de la politiue autrichienne: divide et impera.

Outre cet evenement politiue, ii est egalement survenu

des choses qui modifient ce que jai dit plus haut, quant

k ce qui m'est personnel, c'est-a-dire que la, oii je croyais

aller seul de ma nation affronter des dangers, ii se trouve

que le genera Bem a reussi a arriver en Hongrie, et que

depuis la formation d'une Legion polonaise y a ete com
mencee. Mais ces deux circonstances reunies ne me font

pas changer de determination quant h mon desir qu'aucune

partie de la Pologne ne fasse le moindre mouvement; jai

Tespoir que tous les Polonais, aussi bien ceux qui habitent

le pays, que ceux qui combattent dans les rangs liongrois,

me comprendront, et verront que tout mouvement partiel ou

toute insurrection dans le pays, ne produirait qu'un affai-

blissement de forces pour Tayenir et provoquerait des mal-

heurs individuels. Ce n'est point une prudence outree ou

des vues mesquines qui me dirigent dans cette determina-

tion de recommander le calme a mon pays; au contraire,

j'ai Tespoir que de la lutte qui a lieu sur la terre libr de

la Hongrie, decoulera un nouvel ordre de choses pour toute

TEurope, et je crois que, comme au jour du Jugement

dernier tous les morts doivent sortir de leurs tombeaux,

ainsi de cette lutte doit sortir la re'surrection de toutes les

nationalites, et le retour a la liberte et k Tindependance

de toutes les souches nationales, dont se compose la

grand familie europóenne; mais pour que ce but soit plus

facilement atteint, ii faut que chaque nation se prepare

dans son interieur, que chaque individu se prepare dans

sa propre pensee, et que cette pensee commune soit le

mobile pour chacun de tout sacrifier, lorsque le tour de

sa nation sera venu de se lever; ii faut que chaque Polo-

nais rentre dans sa conscience, qu']l s'adresse avec fer-
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veur h Dieu pour Le prier de chasser de son ame tout

esprit de parti, que personne ne s'attache k faire prevaloir

telle ou telle forme de gouvernement, qu'il laisse ce soin

k la nation librement rassemblee, et qu'il n'agisse que

dans le grand but de reconstruire une patrie forte, libr

et juste pour tous.

Paris, rue Roquepine, 8, le 1-er janvier 1849.

Le Gneral Henri Dembiski.

(Wedug oryginau, drukowanego w Paryu u L. Martinet,

rue Mignon, 2).
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FRANCISZKA SMOLKI,

deputowanego na sejm wiedeski, miana dnia 28 sierpnia

1861 r.

Od dzi za dni kilka upynie lat trzynacie, kiedy, jak

wanie teraz, w sejmie austrjackim bya mowa o kwestji

wgierskiej (goniej). Z poród sejmu wgierskiego przy-

bya tu bowiem wtenczas deputacja^ celem porozumienia si
z reprezentantami narodów Austrji wzgldem istniejcych

podówczas sporów, i daa by przypuszczon do obrad.

Regulamin sejmowy sprzeciwia si temu i uchwaa zapada
odmownie. Nastpia wojna domowa, niezmierny rozlew

krwi i wszystka ta ndza, której skutki jeszcze dzieci nasze

ponosi bd. Dzieje wyday sd nad uchwa z dnia

19 wrzenia 1846 r. i. orzeky: „Gdyby uchwaa bya ina-

czej zapada, wtedy byoby przyszo do porozumienia

z Wgrami, a przynajmniej, wedug wszelkiego prawdo-

podobiestwa, porozumienie takowe byo moliwem".
Nie byoby moe przyszo do krwi rozlewu, mode y-

cie konstytucyjne byoby si pokrzepio i wzmocnio, a poo-

enie nadzwyczaj smutne, w jakiem si znajdujemy obecnie,

byoby wanie teraz jednem z najpomylniejszych. Jeelim

uczyni wzmiank o tej okolicznoci, to, wierzajcie panowie,

nie chciaem czyni nikomu zarzutu, kto bra udzia w teje

uchwale; kady bowiem gosowa podug najlepszej wiedzy

i przewiadczenia najlepszego i przeto nikogo zarzut podob-
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ny spotka nie moe. Wspominajc jednak o tej okoliczno-

ci, uczyniem to dlatego, e pooenie rzeczy dzi jest po-

dobne. I wtenczas wydawaa si ta rzecz cakiem podrzd-

nej natury, jako rzecz formy, a przecie nastpstwa jej byy
tak wane i tak wielkie. Wówczas ju jednak, niektórzy

zdrowo spraw pojmujc, inni instynktowo j wyczuwajc,

uznawali nieskoczon jej wano. Jeden minister nawet

odezwa si z trybuny: „Kwestja wgierska jest kwestj y-
wotn Austrji; ona rozstrzyga o pomylnoci lub niedoli

Austrji''. I jakkolwiek minister te pobdzi bardzo w wielu

innych rzeczach, to w zrozumieniu sprawy wgierskiej, jako

sprawy ywotnej Rakuzów, mia w rzeczy samej zupen
suszno.

W tradycjonalnym rozwoju jednak systemu, który

póniej stara si wprowadzi w konsekwentne wykonanie,

minister ów wynalaz ju wtedy jedynie zbawcz recept,

na której dobro Austrji miao si oprze. Recepta ta

opiewaa:

„Wszystkie prowincje, a zatem i Wgry, musz zla si

w jedno jednolite pastwo -— musz by scentralizowane".

Wolno Wgier runa, a wkrótce potem i wolno in-

nych krajów. Recept wprowadzono w wykonanie, które po-

chono 2.000 miljonów, a ile pomylno Austrji na tern

zyskaa, to moecie, panowie, spostrzec niezawodnie wszdzie,

gdziekolwiek wasz wzrok padnie.

Podobnie ma si sytuacja i dzisiaj; komunikat mini-

sterjalny spoczywa na stole izby. Rzecz wydaje si

prost, pierwsze prawida przyzwoitoci wymagaj jakiejkol-

wiek odpowiedzi na to zawiadomienie, a przecie sprawa ta

jest równie wielkiej, nadzwyczaj zasadniczej wagi.

Uchwaa wasza w tej kwestji padnie ciko na szal

przyszych losów Austrji, jeeli wogóle gos zastpców naro-

du ma zasugiwa na szacunek i wywiera wpyw na kieru-

nek rzdu. Gos wasz bdzie nawet jeszcze wtedy bardzo

wiele way, chobycie nie uchwalili, coby miao obowizy-



— 182 —

wa Wgry, poniewa tego i uczyni nawet nie moecie, lecz

bdzie on wielkiej wagi, gdy nie chodzi tu bynajmniej

o rzecz formy, nie chodzi bynajmniej o wyraz lojalnoci dla

osoby monarchy, ale idzie poprostu o to, czy chcecie mi-

nisterstwu za stosowan przeze wzgldem Wgier polityk

da wotum zaufania czy wotum nieufnoci?— czy chcecie po-

wiedzie, aby ministerjum wytrwao na tej drodze, lub czy

chcecie zawoa na gosem upomnienia, aby opucio t
drog, która wiedzie jedynie do upadku? To ostatnie jest

mojem najwewntrzniejszem przekonaniem, a poniewa jest

mojem przekonaniem, przeto mam sobie za najwitszy obo-

wizek wyrzec, e droga ta powiedzie do zguby. T dro-

g bowiem nie bdzie mona osign rónostronnie poda-
nego zaatwienia kwestji wgierskiej, a mianowicie zaspo-

kojenia narodu wgierskiego — a jeli do tego nie przyjdzie,

tedy, moi panowie, pomylny rozwój naszego ycia konsty-

tucyjnego, regulacja stanu finansowego, zmniejszenie nie-

znonych ciarów, rozkwit dobrego bytu— wszystko to b-
dziemy mogli zacign w rubryk pobonych ycze.

Jak przed laty trzynastu, panowie, tak przed po-

dwojami tej Izby i dzi stoi przyszo. Przyszo — wy

dzierycie j w waszych doniach albo przynajmniej moe-
cie potnie na ni odziaywa. Dlatego wic, panowie,

zwamy spokojnie, zwolna, lecz zarazem sumiennie, otwar-

cie i miao, co nam pocz naley, aby nastpnie nawet

ten, któryby w przyszoci si przekona, e nie poj
wymaga czasu, e nie poj wanoci obecnej chwili i e
mylnie sdzi o rzeczach, móg przynajmniej sobie powie-

dzie: Panie, odpu, to byo sumienne moje przekonanie.

Na stole izby tedy ley komunikat ministerjalny. Wy-

soka Izba uchwalia na komunikat ten odpowiedzie adresem

do Najj. Pana. Z tego wzgldu musz przedewszystkiem

zwróci uwag, i kopiunikatu tego ministerjalnego nie mo-

g adn miar uwaa ani za mesa ani te wogóle za prze-

mow od tronu Najjaniejszego Pana. Zgadzam si ze zda-
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niem pana sprawozdawcy, który wyrzek, e komunikat ten

co do formy nie jest posaniem; niema tedy o tem dalej co

mówi. Nie mog jednak przysta na zdanie pana sprawo-

zdawcy, który przyznaje mu co do treci cecli mesau.

W tym punkcie nie dam sobie tego bynajmniej wmó-
wi, cliocia wyranie powiedziano jest: ,,Z polecenia Naj-

janiejszego Pana, który raczy poleci ministerstwu", w pa-
stwie bowiem konstytucyjnem wszystko wogóle, co ministro-

wie czyni, dzieje si na mocy poruczonej im od Najjaniej-

szego Pana wadzy urzdowej, a zatem z polecenia Najja-

niejszego Pana. Mojem zdaniem, ministerjalny ten komuni-

kat jest tem mniej co do swej treci wanie przemow Naj-

janiejszego Pana, e zawiera w sobie usprawiedliwienie

polityki wzgldem Wgier. Nikt jednak nie zecice w was

wmówi, e Najjaniejszy Pan usprawiedliwia si przed

Wys. Izb. Ministerjum si usprawiedliwia i powinno si

usprawiedliwia przed reprezentantami narodu, ale monarcha

nigdy. Komunikat ten ministerjalny nie jest wic niczem in-

nem, jak tylko usprawiedliwieniem ministerstwa w punkcie

stosowanej wzgldem Wgier polityki — jest nawet pro-

gramem ministerjalnym, i z tego wzgldu musi kademu su-

y prawo, a my musimy nawet mie obowizek wyrzec ca-

kiem otwarcie nasze o nim zdanie. Wogóle ubolewa nale-

y, e przy niektórych sposobnociach, kiedy brano si do

rodków charakteryzujcych polityk ministerjaln przeciw

Wgrom, ministerjum zawsze i cigle miesza do tego imi

Najj. Pana. (Brawo na prawicy). W pastwach konstytucyj-

nych jest zasad: „Król nie moe nigdy le czyni",— jest

to fikcja prawna, bdca koniecznoci, absolutn koniecz-

noci dla utrzymania godnoci korony. Poniewa wszake

komunikat ten ministerjalny nic innego nie zawiera, jak tylko

usprawiedliwienie i program ministerjalny, przeto uwaam
go za akt kompromitujcy niepomau koron, widzielimy

bowiem ministerjalne programy, a nawet zasady uznane za
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nietykalne, które od lat 13-tu zmieniay si jak fazy ksiy-
cowe. (Brawo na prawicy).

Podobnego mieszania korony i nastpstw dla niej nale-

y unika raz na zawsze. (Brawo na prawicy). W pa-
stwie bowiem konstytucyjnem, cokolwiek Najj. Pan z mocy
wadzy rzdowej rozporzdzi, dzieje si na wniosek i z po-

rady ministrów jego, którzy sami jedni i tylko sami jedni s
za to odpowiedzialni.

Dlatego wanie komunikat ten ministerjalny z wyra-

nem zastrzeeniem, e uwicone i nietykalne imi Najj. Pana

zupenie zostaje wypuszczone, musimy wzi pod krytyk-

Gdyby tak nie byo, to mylilibycie si co do konstytucyjne-

go usposobienia ministerjum. Jeeli przeto wdam si w kry-

tyk ministerjalnego komunikatu i w krytyk przyczyn, które

spowodoway ministerjum do zastosowania tej lub owej

wzgldem Wgier polityki, czyni to z dalszem jeszcze za-

strzeeniem, i adn miar nie mog przyzna Wysokiej

Izbie w sprawach wgierskici prawa uchway (brawo na pra-

wicy), obowizujcej Wgry.
Czsto ju miaem sposobno wyrzec swoje zdanie i po-

wtarzam je tu znowu jeszcze raz, i cokolwiekbd myli
o tem wysokie zebranie, komunikat jednak ministerjalny ca-

kiem to wyjani, com tyle razy powtarza: e nie jestemy
nawet cilejsz rad pastwa. Dowiedzielimy si bowiem,

e Siedmiogród nie ma nalee do korony wgierskiej — na-

leao wic przynajmniej wezwa Siedmiogród do pokazania

si tutaj, by bodaj formie uczyni zado.
Ale nawet samo ministerjum uznao nasze zebranie za

szczuplejsz rad pastwa. Sprawy wgierskie s to takie

sprawy, które wedle publicznego prawa wgierskiego maj
si debatowa i zaatwia tylko za porozumieniem reprezen-

tacji wgierskiej z koron wgiersk. Wicrzajcie mi zatem,

panowie, i dajc mój sd o komunikacie ministerjalnym

i o treci jego, nie chc wystpowa bynajmniej jakoby w roli

rzecznika Wgier. Wgry nie poczuwayby si prawdo-



- 185 —

podobnie za to do wdzicznoci dla mnie i niedobrze zaiste

staoby z prawami wgierskiemi, gdyby Wgry nie umiay
nic lepszego o nich powiedzie, jak to, co ja jestem w stanie

przytoczy. Pomimo tego musz wda si w krytyk ko-

munikatu, gdy, jak owiadczyem, uwaam go za powód, dla

którego ministerjum w postpowaniu swem wobec Wgrów
chce zapomoc przychylnego objawu znale poparcie ze

strony Wysokiej Izby.

Zdarzyo si ju kilka razy, e ministerjum byo spowo-

dowane zawiadamia Wys. Izb o krokach, cechujcych jego

polityk wzgldem Wgier, Myl, e ministerjum byo
mniemania, jakoby wano rzeczy wykazywaa potrzeb ta-

kich niejako oficjalnych zawiadomie do Wys. Izby i jakoby

nie byo rzecz dostateczn, aby Wys. Izba, a waciwie pa-

nowie deputowani dowiadywali si dopiero o tych zawiado-

mieniach z dzienników urzdowych, jak to si take stao

z innemi wanemi dokumentami, Wgier dotyczcemi, a mia-

nowicie z dwoma adresami sejmu wgierskiego, do których

wiadomoci doszlimy jedynie t ostatni drog.

Zwaywszy to wszystko, musz by przekonany, e mi-

nisterjum nic innego nie ma na celu, jak tylko aby zapomo-

c i przy sposobnoci takiego komunikatu znale poparcie

w wyrazach przychylnoci co do kierunku, jakim poszo

w Wgrzech. Nigdym tego postpowania nie pochwala,

ale có byo robi: parlamentarny przyzwoitoci obyczaj

zabrania, wobec tak licznych i gonych przyklaskiwa,

objawów niezadowolenia. I wanie dlatego zabieram cht-

nie gos przy dzisiejszej sposobnoci, aby wyrzec zdanie re-

prezentowane w teje Izbie, które gani polityk ministerstwa

wzgldem Wgier i uwaa j za zgubn.

Gdyby wszake ministerjum nawet nie miao zamiaru,

o którym wspomniaem, to równie potrzeba wyrzec,

com tu nadmieni, gdy jednogonie zgodne, albo przynaj-

mniej takie przychylne przyjcie, na pozór powszechne, po-
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paroby w rzeczy samej dno ministerstwa i zakryoby
przed niem prawd, e istniej i przeciwne zdania.

Wdajc si tedy w roztrznienie tego ministerjalnego

komunikatu i powodów, które si przyczyniy, e ministerjum

w tym lub owym kierunku postpio sobie wzgldem Wgier,,

musz mimochodem wspomnie, i, podobnie jak i pan

sprawozdawca, nie powtpiewam bynajmniej, ani te nikt

w Wys. Izbie powtpiewa nie bdzie, e koronie suy pra-

wo rozwizania sejmu wgierskiego.

Jest to bez wtpienia prawo cakiem jasne, którego nikt

nie zaprzeczy. Zaciodzi tylko pytanie, czy krok nie zosta

wywoany polityk, kierujc ministerstwem wobec Wgier^
i nie sta si niejako koniecznoci? I w tym wzgldzie mu-
sz przeto pomówi o powodach, na które ministerjum si
powouje, a to tembardziej, ile e ze stanowiska mego nie

mog si zgodzi ani co do niektórych faktów, ani co do sta-

nowiska prawnego i politycznego, a wkocu ani co do zasa-

dy publicznego prawa, któr w tym komunikacie wyrzeczono.

Na skargi ministerjum, które powiada: „W przemyle
nastpia stagnacja interesów i zarobku, krajowe i zagranicz-

ne stosunki handlowe ulegy zgubnej nieufnoci, zaufanie

w wymiar sprawiedliwoci zachwiane, zarzd gmin, komita-

tów i kraju przedstawia miejscami przez niesychane nadu-

ycie autonomji smutny obraz zoliwego wyuzdania" — wi-

nienem faktycznie uczyni sprostowanie. Wobec uwagi, e
handel i ycie przemysowe w tak zapady stagnacj, pozwa-

lam sobie na nastpujce przeciwstawienie.

Statystycznie da si udowodni, i wanie w czasie,

gdy ycie konstytucyjne zaprowadzone i to tylko czciowo
zaprowadzone zostao, handel i ruch interesów ogromny roz-

wój przybray. (Niepokój na lewicy). Da si mianowicie

udowodni i jeden tylko chc przytoczy przypadek, e gdy

w cigu ostatnich 12-tu lat ubiegych w Peszcie zaledwo

12 lub 15 domów zbudowano, w jednym roku biecym
wznioso si 120 domów. Jest to przecie, panowie, zadzi-



— 187 —

wiajcy i niezbity rozwój. (Niepokój na lewicy). Tak samo si

rzecz ma w innych miejscach i z innemi gaziami interesów.

Co si tyczy handlu, by moe, e pod tym wzgldem pewna

stagnacja panuje. Lecz nie przypuszczam wcale i powouj
si znowu na dane statystyczne, mówic, e stagnacja handlu

nie przybraa wikszych rozmiarów, ni w cigu ostatnich

lat 12-tu. Przyczyny, które handel tamowa mog, s ca-

kiem inne; przyczyn t nie jest bynajmniej, e ycie kon-

stytucyjne w Wgrzech zaprowadzone zostao. S to te same

przyczyny, które istniay za panowania systemu absolutnego,

i przekonany jestem, e jeeli rzd postanowi wzgldem W-
gier inn obra drog, aby zadowoli naród, handel zakwitnie

natychmiast; gdy ruch przemysowy, handel i rkodzielnic-

two, wedug zdania mego, najsroszy otrzymaj cios, jeeli

rzd w tym duchu, w jakim obecnie wzgldem Wgier dziaa,

dalej postpowa bdzie; albowiem handel, rkodziea i prze-

mys nie znosz systemu, który narodowi gwatem narzuco-

ny zosta. Prawdziwym zapadniajcym dziaaczem handlu,

przemysu i rkodzie nie jest nic innego, tylko polityczne

i administracyjne urzdzenia, które lud zadowoli i uszczli-

wi mog. Gdy mówi, e przez nadanie gminom, komitatom

i krajowi zarzdu autonomicznego miejscami zaszy tak nie-

sychane naduycia autonomji, nie mog temu przeczy, gdy
nie s mi wiadome pojedyncze fakta, na jakich si owiad-

czenie ministerjalne opiera; jedno tylko byo mi jasnem,

gdym zway, e z jednej strony autonomiczne urzdy znów

przywrócone, i to nie w caoci, lecz czciowo, z drugiej za
wadze dawnego systemu w czynnoci pozostae, musiay

w obrbie swego dziaania nawzajem si ciera z sob, e
ten rozstrój i zamt poj móg niead sprowadza, - byo

rzecz naturaln. Lecz pojmowaem równie jasno ducha

politycznego i zdolno do samorzdu i autonomji, której nie

mogem do si nadziwi i zaledwo za moliw uwaaem,
widzc, e, pomimo poowicznych urzdze i powodowanego

przez nie zamtu, wogóle porzdek móg by utrzymany.



— 188 —

Wic nie dlatego, e gminom, komitatom, krajowi nadano
autonomj, smutny ten stan nastpi, lecz dlatego, e im nie

dano caej, takiej, jaka si krajowi z prawa naley, jaka

wrosa w wiekowe pojcia ludu o prawie i w krew i ciao jego

przesza. Niechaj mu przywrócone bd prawa, jakie mu
si nale, a przekonany jestem, e spokojno i porzdek
panowa bd. (Niepokój na lewicy). Lecz tego wszystkiego

nie uczyniono, a jakkolwiek powiedzianem jest w owiadcze-
niu ministerjalnem, e przywrócon zostaa Wgrom konsty-

tucja, ici prawa i swobody, ich sejm i instytucje ich municy-

palne, to faktycznie jest inaczej; wszystko bowiem czynione

byo uamkowo, po kawaku, a nie w caoci; cokolwiek uczy-

niono, czyniono z zastrzeeniem, tak, e wszelkie sprawy, do-

tyczce armji, gospodarstwa narodowego i finansów pa-
stwa, wyjte zostay z pod autonomicznej wadzy sejmu

wgierskiego. Jest to wprawdzie jedno tylko zastrzeenie,

lecz nadzwyczajnie donone; jest to zastrzeenie, które ca
istot konstytucyi wgierskiej w najwyszym stopniu zmie-

nia. Jeeli z tytuu jednego zastrzeenia tak pene wagi,

najwaniejsze prawa, jakie reprezentacji narodowej przynale-

, odjte zostaj, nasuwa si naturalne pytanie: jakiem pra-

wem? Czy moe te sejmom wgierskim przynalene prawa

nie s do okrelone, wtpliwe? lub moe wtpliwe pod
wzgldem rkojmi? Bynajmniej, panowie 1 a poniewa
owiadczenie ministerjalne najwikszy na to zastrzeenie ka-

dzie nacisk i susznie, pozwólcie mi panowie, abym ze wzgl-

du na to jedno zastrzeenie odniós si do pozytywnego pra-

wa politycznego wgierskiego. Nie chc ja Wiim przywo-

dzi wszystkich dawniejszych ustaw, które ten stosunek i te

prawa kardynalne stanowczo i niewtpliwie okrelaj; chc
wam tylko przytoczy jedn z ostatnich ustaw i to artyku 4

z roku 1827, który brzmi: „e zarówno wszelkiego rodzaju

prawa, podatki i inne subsydja w pienidzach i w naturze,

jakote dostawa rekrutów do atrybucji sejmu nale I temu
pod adnym pozorem, nawet w nadzwyczajnych wypadkach,
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odjte by nie' mog, e przez sejm dozwolone podatki nie

mog by bez sejmu podwyszone, nowy podatek rozpisany,

ani dostawa rekrutów wymagan". Otó czy syszycie, pa-

nowie: „pod adnym pozorem", a nawet „ani w nadzwy-

czajniejszych wypadkacli". Ustawa ta sankcjonowana bya
przez Najj. Cesarza Franciszka, zaprzysiona przez Najj.

Cesarza Ferdynanda „pitego" jako króla wgierskiego,

w jego i w jego nastpców imieniu — ustawa ta znalaza da-

lej w ustawach roku 1848 dobitny swój wyraz, jeszcze dobit-

niejsze swe okrelenie i zatwierdzenie i znowu sankcjonowa-

na bya przez Jego C. K. Mo. Pytam si wic, panowie,

czy moe by pod socem janiejsze prawo? czy moe by
prawo, któreby wiksz rkojmi, jak mdro ludzka wy-

nale moe, otoczone byo — jak przysiga monarchy, zo-

ona w jego i w jego nastpców imieniu? Widzicie tedy,

panowie, e to prawo jasne, — zachodzi teraz pytanie: jakie

ministerjum przytoczyo powody, aby Wgry praw tych po-

zbawi? S wprawdzie jakie powody, w których jednak

rzeczywicie adnej nie widz podstawy, jest to jedynie

captatio benevolentiae. Mówi np., e owo zastrzeenie,

t. j. uchylenie prawa wotowania podatków, dostawy dla woj-

ska i t. d., nie cienia adnego z tych liberalnych ustano-

wie 1848 r., które najistotniejsz cz ich tworz, jako to:

zniesienie paszczyzny i powinnoci poddanych, usunicie

uprzywilejowanego stanowiska szlachty, zaprowadzenie po-

wszechnego obowizku suby wojskowej i pacenie podat-

ków, urzdy i prawo nabywania majtku dla wszystkich klas

bez rónicy urodzenia i t. d. Wic e to zastrzeenie, to jest

zniesienie owych praw kardynalnych, adnego z tych usta-

nowie liberalnych nie cienia, dlatego prawa te maj by
Wgrom odjte. I to konsekwencja ? Dalej jest mowa: za-

strzeenie to nie narusza wogóle nic, co do istoty konstytu-

cyjnej wolnoci naley, nie narusza udziau w sejmie klas

dawniej nieuprawnionych i t. d. Powód ten jest prócz tego

mylny. Szkodaby w istocie czasu, szkoda sów, aby do-
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wie, co takie prawa, jak prawo wotowania podatku i dosta-

wy rekrutów, znacz. Zamiast wszelkiego dowodu, wska
Anglj i Belgj i powiadam wam, panowie, e takie zastrze-

enie cofnicia owych praw nietylko naruszaoby liberalne

ustanowienia, lecz narusza wogóle ca konstytucj. Jeeli

bowiem tak niewtpliwe prawo, jakie dopiero wykazaem,

mona wyperswadowa, to przyj moe ministerjum, które

wszystkie liberalne ustanowienia jeszcze atwiej wyperswa-

duje, a to tem acniej, gdy Wgrzy pod wzgldem odjtych

ich praw materjalnych tylko pobaanie oka. Wtedy powie

owiadczenie ministerjalne, e to zastrzeenie równie uchy-

lenia owych praw wymaga, które z nowem prawodawstwem

i z nowemi zasadami stoj w sprzecznoci. Na to odpowiem

poprostu, e tak trzeba byo tworzy nowe zasady, aby si

prawnie istniejcym ustawom zasadniczym nie sprzeciwiay.

(Brawo na prawicy, „piknie" na lewicy).

Ministerjum wic, jak panowie widzicie, bardzo sabe

przytoczyo powody dla uzasadnienia owego zastrzeenia,

lecz wkoncu rzeczywisty nastpuje powód. Jest powiedzia-

ne, e prawa te musz by Wgrom odjte, gdy to ley
w prawie; konstytucja bowiem Wgier, zamana przez wa-
dz rewolucyjn, tem samem prawnie jest obalon. Gdyby
mogo by stopniowanie w sile tych powodów, to ten wanie
przytoczybym jako najsabszy. W ocenianiu tego, panowie,

nie chc bynajmniej rozstrzyga pytania: jakiego rodzaju by
ruch w roku 1848 i 1849, lecz przyjmuj, jak owiadczenie

ministerjalne powiada, e bya rewolucja i to w najcilej-

szem znaczeniu wyrazu.

Rozbierzmy wic, panowie, rzecz tak, jak si przedsta-

wia pod wzgldem politycznym. Prawno-polityczny stosu-

nek Wgier do Austrji jest to stosunek ugodny, wiadomo
wam bowiem, e wolno-wybierajcy naród wgierski zawar
z najw. dynastj zasadniczo-polityczne traktaty, które ten

stosunek ugodny jak najdokadniej okrelaj. Ustawy te za-

sadnicze nie zawieraj postanowienia: co si sta ma, gdy
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si jedna lub druga strona z swych traktatem naoonych
zobowiza wyamie. Trzeba wic rzecz sdzi wedug pra-

wide ogólnych, a pod tym wzgldem te tylko s moliwe
wypadki: albo traktat uznany zostaje za rozwizany i kada
strona i moe w swoj drog; albo ta strona, która si do-

pucia naruszenia traktatu, winna by zmuszon do dope-

nienia przyjtych zobowiza. Dajmy wic na to, panowie,

e tak jest: Wgry chciay si z swych warunków traktato-

wych jednostronnie wyama, lecz zostay zwycione, a te-

raz zmuszane s lub zniewalane do tego, aby warunków
traktatu dotrzymay. Lecz Wgry wcale nic innego nie -
daj, tylko tego i wanie tego, gdy, panowie, gdyby tak

nie byo, trzebaby przypuci, e naród mona zdoby i we-

dug woli swej nim rzdzi. Taka prawno-polityczna za-

sada moe jeszcze w rodkowej Afryce mie znaczenie —
w cywilizowanej Europie nikt w ni ju nie wierzy. (Brawo

na prawicy). Jeeli si na debreczyskie uchway sejmowe

powouj, przyznaj, e, jak ministerjalne owiadczenie gosi,

w najwyszym stopniu byy zbrodnicze, byy karygodne, lecz

zarazem zapytam panów: czy jest moliwe, aby umocowa-

ny, przekraczajc granice swego mandatu, zarazem naraa
na szwank swego mocodawc ? (Brawo na prawicy). Czy

jest wic moliwe, aby gdy owi reprezentanci mandat swój

przekroczyli, za to cay naród traci swe prawo konstytucyj-

ne? (Gosy z prawicy: „nie!") Albo pytam panów, kto

w Wgrzech robi rewolucje? kto z tych wszystkich 16tu mi-

Ijonów, które poczone s pod koron w. Szczepana?

W wielu reskryptach cesarskich, a mianowicie w reskrypcie

ces. z d. 12 maja 1848 r., a zatem wanie po uchwaach de-

breczyskich, wyranie byo powiedziane, a nigdy inaczej

jak tylko, e „maa frakcja" chorgiew rokoszu i powstania

podniosa, a lud, wielka, niezmierna masa ludu, chwalona

bya z powodu lojalnego, patrjotycznego zachowania si.

Otó mówi, panowie, ci, co rewolucj robili... ta maa
irakcja niechaj bdzie ukarana — a uczyniono to w pewnej
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mierze. (miech na prawicy). Lecz dlatego, e maa frakcja

powstaa, dlatego, pytam, maj wszyscy ci, co si zachowali

biernie, a zatem wszyscy starcy, kobiety i dzieci, przysze

pokolenia, a nawet ci, którzy powstaniu czynny opór sta-

wiali, a przeto Chorwaci, Serbowie, Rumuni, Sowacy, a przeto

i ci maj swe prawa konstytucyjne utraci (Brawo na prawi-

cy, pojedyncze oklaski na galerji) dlatego, e maa frakcja

wypowiedziaa posuszestwo?
Prezes. Prosz si wstrzyma na galerjach od wszel-

kich oznak zadowolenia lub nieukontentowania; musiabym
w przeciwnym razie wydali niespokojnych, a gdyby to nie

pomogo, musiabym kaza galerje opróni, jest to mój

obowizek.

Dep. Smolka mówi dalej: Widzicie wic, panowie,

do jakich si dochodzi konsekwencyj, chcc walczy takiemi

powodami, jakie przytoczone s w ministerjalnem owiad-

czeniu. Powody takie nic nie dowodz, lub dowodz prze-

ciwnie, gdy dowodz, e si niema nic lepszego do przyto-

czenia, e si niema do przytoczenia dobrego, przekonywaj-

cego dowodu, któryby wobec rozumu prób wytrzyma. Za-

miast walczenia takiemi powodami; moeby byo rzecz

prostsz i rzetelniejsz powiedzie: sic volO; sic jubeo, stat

pro ratione voluntas. To rozumiem, panowie, taki powód

zawsze, póki wiat stoi, wystarcza dotd, póki ten, co w taki

sposób chce co umotywowa, ma si dzierenia. Lecz

w razach takich, panowie, gdy si stawia podobn prawno-

polityczn teorj, trzeba si zrzec jedynego, niewyczerpane-

go róda potgi i mocy, trzeba si zrzec mianowicie popar-

cia podobnego systemu rzdowego przez przychylno, mi-

o, gotowo do powice. (Gos z prawicy: „brawo,

prawda!") Inny jeszcze przyjbym powód, gdyby powie-

dziano: Prawda, ustawy istniej, trwaj, lecz s niestosow-

ne, wymagaj zmiany ze wzgldu na stosunki czasu, ze

wzgldu na zmienione stosunki monarchji, — taki powód

trafia do przekonania, lecz przypuszcza uznanie prawa, które
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koniecznie poprzedza musi; a gdyby tak postpiono, to za-

pewne i Wgrzy okazaliby si chtnymi; wypowiedzieli oni

wyranie po dwakro, w adresie swoim, mówic: „Wszystkie

te wzgldy chcemy uszanowa, jakich stanowisko monarchji,

jakich jedno, jakich wzgldy, któremy winni naszym naro-

dom bratnim, po nas wymagaj. „Widzicie wic, panowie
ta jest droga, któr i trzeba byo, a nie adna inna. Lecz

aby to si stao moliwem, trzeba wprzód moliwem uczyni,
aby ustawy te zmienionemi by mogy. Wedug polityczne-

go prawa wgierskiego nie mog inaczej jednak by zmie-

nione, jak byo w formie konstytucyjnej, naleao przeto

sejm wgierski uzupeni, jakby si to wedug prawa i spra-

wiedliwoci godzio. Naleao mu przedoy propozycje

królewskie, które wnosz owe zmiany, a wtedy Wgry ze

swym królem byyby si z pewnoci wzgldem tego poro-

zumiay, czego konieczno polityczna wymaga.

To, co owiadczenie ministerjalne mówi, e ustawa

z r. 1848 wywoaa wypadki 1848 r., jest mylne. Wszak
wiecie, panowie, skd wyszed ruch 1848 r.; nastpi on pó-
niej od obrad i uchwalenia ustaw wgierskich, a wczeniej,

nim te ustawy byy sankcjonowane. Wiecie, jaki ruch prze-

bieg po Europie, po Francji, Woszech, Niemczech, gdzie

ustawy sejmu wgierskiego 1848 r. nie miay adnego wpy-
wu. Wiecie, jakie si wszdzie objawiy wstrznienia. Lecz

ani wycznie wgierskiego ruchu nie wywoay ustawy z ro-

ku 1848, gdy ustawy 1848 r. byy ustawami, które na pod-

stawie legalnej wedug politycznego prawa wgierskiego do-

szy do skutku i przez N. Pana sankcjonowane zostay.

Prawd jest, przyznaj, e wskutek zbudzonego podówczas

uczucia narodowego Chorwaci, Serbowie i narodowoci nie-

madziarskiego jzyka mogy si postanowieniami tych ustaw

z r, 1848 czu dotknitemi. Jest to rzecz naturaln. Lecz

i my, panowie, z wielu ustaw nie jestemy zadowoleni,

mamy dlatego zaraz podnosi rewolucj? Jeeli wic
Kroaci i wszyscy inni niekontenci byli z ustaw, które Cesarz

Wgrzy a Polacy. ^*^
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sankcjonowa, powinni byli wnie ich zmian, a przekonany

jestem, e byaby przysza do skutku, byaby z pewnoci
przysza do skutku z odrobin dobrej, rzetelnej woli ze stro-

ny rzdu.

Nie jest tajemnic, panowie, jakie wpywy istniay,

gdy tego uczy historja; nie daje si ona robi, jest zrobion.

Wiadomo jest, powtarzam, panowie, jakie wpywy istniay,

aby porozumienie nie doszo do skutku, gdy postanowiono

obali prawo polityczne wgierskie. Ten sam wanie mini-

ster, o którym wam wspomniaem, e t sawn kosztown

recept wynalaz, postanowi, e bd co bd prawno-

polityczne prawo wgierskie obalone by musi, i dlatego

przyszo do tego; nie ustawy przeto z r. 1848 nosz na sobie

win tego wycznego ruchu wgierskiego, ani Chorwaci, Ru-

muni, Serbowie, ani Wgrzy, lecz system jest temu winien,

ów system, ów tradycyjny system, który uczyni chcia z W-
gier prowincj austrjack nazawsze i który korzysta z owe-

go zawikania, aby to bd co bd doprowadzi do skutku.

Piknie to i zasuguje na wszelk wdziczno, e owiadcze-

nie ministerjalne z tak troskliwoci o narodowociach nie-

madziarskiego jzyka wspomina i ich uprawnienie do auto-

nomji i równouprawnienia tak podnosi. Lecz, panowie, to

samo mówio nam ju wiele ministerjów, a mianowicie mini-

sterja z roku 1848 i 1849 daleko wikszy jeszcze kady na

to nacisk i daleko uroczyciej to czyniy. I có si stao?

Miano przez lat 12 cakiem woln rk. Nic si nie stao,

a nawet to, co w chwili niebezpieczestwa danem, przyzna-

nem byo, zostao odebrane. („Brawo, brawo!" na prawicy).

Widzicie wic, panowie, e te narodowoci niemadziarskiego

jzyka najprawdopodobniej, tak mi si przynajmniej wydaje,

poznay w tym gosie go-s Syreny, gdy, gdyby byo inaczej,

musielibymy je tu widzie. (Brawo na prawicy).

Pytam si przeto: na czem ministerjum opiera t pew-

no, e Wgrzy bd niesprawiedliwymi dla narodowoci,

bd je zmuszay orem, aby w jakikolwiek weszy stosunek
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z Wgrami? Skd ta pewno? Czy nie widzielimy, e
wanie sejm wgierski zasad równouprawnienia narodo-

woci uroczycie orzek, a nawet zapomoc przedoenia
okreli j w sposób niepozostawiajcy nic do yczenia,

i bylibymy bardzo szczliwi, gdybymy mieli co podobne-

go. ''Brawo na prawicy). Syszelicie take, panowie, jak si
odzyway gosy najpeniejszej wagi, najbardziej stanowcze

w tej izbie, które owiadczyy, e o przymusie wzgldem
kogokolwiek niema bynajmniej mowy, e Chorwatom pozo-

stawia si próna karta w dokumencie konstytucji, na której

zapisa mog, co zechc. O szlachetnym ludzie madziar-

skim jestem take przekonany, e sowa swego dotrzyma

i dotrzymaby, pragn z caego serca i mam nadziej, e nie-

daleki jest dzie, w którym wszystkie narodowoci, poczo-
ne pod koron -go Szczepana, podadz sobie bratni do
do braterskiego i cilejszego ni istnia dotd sojuszu^ bo

zawizanego na podstawie równouprawnienia i samorzdu,

Ludy cz si rycho i trwale, byleby ustay owe wpywy,
które zem na to patrz okiem, e si ludy porozumiewaj,

aby raz jednych przeciw drugim, drugi raz ostatnich przeciw

pierwszym uczyni narzdziem centralistycznych zachcianek.

Lecz, panowie, przekonany jestem, e dowiadczeniem

nauczeni, ani Madziarowie przeciw Chorwatom, ani Chorwa-

ci przeciw Madziarom uy si nie dadz. rodki takie, pa-

nowie, zuywaj si wkoca i nie udaj si cakiem. Przy

takiej sposobnoci dawane bywaj naturalnie przyrzeczenia,

których si albo nie moe, albo nie chce dotrzyma; w razie

wielkiego niebezpieczestwa bywa nawet co danem, aby

przy dobrej sposobnoci znowu odebra. Panowie, tak sto-

j rzeczy, a gdy si zbacza z wiecznej, niezmiennej drogi

prawa a sprawiedliwoci i wstpuje na drog przydatnych

rodków, musi wkocu upa cae zaufanie.

Jake by inaczej moe, jak to, co si sta musiao, gdy

si rozway wszystko, co si dziao od roku 1848? Mame
wam przypomina, panowie, co byo przyrzeczonem a nie-
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dotrzymanem, co byo danem a odebranem? Przypomina,

jak ministrowie z trybuny owiadczali, e stoj na czele ru-

chu — a dokd nas doprowadzili? gdy si rozway, e mi-

nistrowie wydaj rozporzdzenia, a urzdnicy podrzdni ro-

bi, co si im podoba, lecz, jakby parci fatalizmem, zawsze

w kierunku centralistycznym? — e to si tak czsto syszy,

to jest równouprawnienie nie staje si prawd? Smutno,

e to powiedzie trzeba, lecz kiedy tak jest, to wity nasz

obowizek powiedzie, jak si na to zapatrujemy; powiedzie

wam wic musz, panowie, e zaufanie gboko jest zachwia-

ne. I w istocie jeeli nie moe by inaczej, jak si stao, to

jest si zmuszonym czyni przeciwnie i rzec: nie wierz teraz

w nic, póki czego nie mam i póki tego, co mam, nie widz
ubezpieczonem wszelkiemi ówemi rkojmiami, jakie rozum

ludzki wymyli tylko moe. I dobrze, e tak jest, gdy tak

chce boski porzdek wiata, który niedowierzanie daje z na-

tury, jako bro odporn, jako bro wasnego zachowania.

Tem smutniejszem musi si przeto wydawa, jeeli obok te-

go, i, jak powiedziaem, zaufanie gboko jest zachwiane,

syszymy jeszcze objawiane zasady, jakie si w owem
owiadczeniu ministerjalnem znajduj, jeeli wmówi w nas

chc, e ustawy w pastwie konstytucyjnem przez lud roz-

bierane i uchwalone, przez monarch zatwierdzone, w jego

imieniu zaprzysione, e, mówi, takie ustawy przy zmianie

tronu jednostronnie uchylone by mog.
Smutno jest sysze takie zasady, gdy, panowie, na có

nam si przyda tworzy ustawy i otacza je wszelkiemi r-

kojmiami, jakie przezorno ludzka wymyli moe, jeeli,

pomimo i ubezpieczone t najwysz jaka tylko by
moe rkojmi — przysig monarchy, ministerjum przyj
i ze zmian tronu powiedzie moe: „Ustawa ta nic nie zna-

czy, gdy jest zbyt now i niedo ma powagi dawnoci"?

Jak powiedziaem, jest to w owiadczeniu ministerjalnem.

W regule mniemano, e nowsza ustawa nawet stare, powane
prawa uniewania, jeeli te s z ni w sprzecznoci. (Brawo
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na prawicy). Gdy si wic syszy takie zasady, to nie dziwi

si, e awy te s próne; nie dziwcie si, e i my pragniemy

powróci jak najrychlej do domu, gdzie si o podobnyci za-

sadaci nie syszy. (mieci). Wierzcie mi, panowie, e ogo-
szenie tyci zasad wicej zaszkodzio monarciji, ni 10 bitew

przegranycli (Brawo na prawicy), gdy strat majtku i krwi

leczy czas, wynagradza mio, zaufanie, gotowo ludów do

ofiar- od straty za moralnej kady ze wstrtem si odwraca.

Czy mniema kto, e Austrja ju wszelkie pokonaa trud-

noci; jakie przewrotny system centralizacyjny przez ostat-

nici lat 12 nagromadzi? Czy mniema kto, e Austrja ju
przesza wszystkie trudnoci, jakie jej stosunki zewntrzne

stawi mog? Czy mniema kto, e mona by pewnym zu-

penego zadowolenia ludów i zbudowanego na niem zaufa-

nia, przychylnoci, mioci i gotowoci do ofiar? Czy
mniema kto wreszcie, e bdzie mona dugo si jednej po-

owy monarchji zmusza drug poow, trzyma j w kar-

bach i gwatem wdraa w stosunek, który jest jej wstrt-

nym, do którego z natury wstrt mie musi, gdy, jako dzie-

siciowiekowy organizm, wewntrzn si ywotn, wewntrz-

ne ma w sobie uzdolnienie i wstrt ten jest jej wrodzonym?
Historja uczy, w jaki labirynt wpaday Wgry, ilekro trady-

cyjna polityka wystpowaa, aby z nich zrobi prowincj

austrjack; lecz Wgry zawsze stawiay opór, i sdz, e
i teraz nie uda si z Wgier uczyni prowincji austrjackiej.

Nie upynie lat 12, a przekona si kady, e usiowano znowu

osign niepodobiestwo. Czy jednak, panowie, tyle mamy
rodków, tyle zbywajcego czasu, aby cig odbywa prób
z podobnemi eksperymentami (Brawo na prawicy) i czy nie

naleaoby uwaa za szczcie napotkanie penegoycia
organizmu, czy nie naleaoby pielgnowa go — to raczcie

cile rozway.
Owiadczenie ministerjalne powouje si na nalen od

Wgier wdziczno za oswobodzenie ich od jarzma tureckie-

go, wywalczone si habsburskiego domu z pomoc pastwa
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niemieckiego w pótorawiekowych wojnach. Lecz, panowie,

jeeli historji si nie robi, lecz usiuje si j realnie pojmowa,
to czyta bdziecie — przynajmniej ja tak historj czyta-

em — e Wgry byy przez wieki prawdziwym szacem
Niemiec i dziedzicznych krajów austrjackich i drog krew
sw przeleway, aby nacisk Turków z tej strony przeciw kra-

jom dziedzicznym i przeciw Niemcom odeprze.

Jeeli kraje dziedziczne i Niemcy w walce tej bray
udzia, nie czyniy tego zaprawd z mioci do Wgier, lecz

z dobrze zrozumianego interesu wasnej obrony. Wiedziay,
e gdy wielkie poudniowo-sowiaskie pastwo obalone zo-

stao przez wszystko druzgocc potg Turków — kolej

przysza na Wgry: tak, gdyby Wgry byy pokonane, przy-

szaby kolej na pastwa dziedziczne. I tak si stao rzeczy-

wicie, a Turcy dotarli pod Wiede.
Wtedy, jak panom wiadomo, Jan Sobieski z polsk swo-

j armj wybawi i ocali Wiede, a wiadomo wam równie,

jak wdziczno za to okazano Rzeczypospolitej polskiej.

e o wdzicznoci uczyniono wzmiank, nie uwaam tego za

siln stron owiadczenia ministerjalnego, a mianowicie, co

si tyczy Wgier. Gdy i w tem zgadzaj si badacze histo-

ryczni, e, ile razy Austrja popada w niebezpieczestwo —
przypominam wam tylko dzieje owego: moriamur pro rege

nostro — Wgrzy z najrzadsz gotowoci do ofiar, z po-

wiceniem nie majcem prawie granic,, zawsze przy boku
swego króla stali i zawsze gównie przyczyniali si do ratun-

ku Austrji. Lecz i w tem zgadzaj si badacze historyczni,

e Wgry nigdy za to nie doznaway wdzicznoci, owszem,
e usiowanie uczynienia z Wgier prowincji austrjackiej

zawsze austrjackich mów stanu skaniao do odebra-

nia Wgrom tego, co im jest najdrosze, t. j. samodziel-

noci i odwiecznych, dowiadczonych, zagwarantowanych
praw. I tylko niezmordowanej staoci i wytrwaoci, jedno-

mylnej cznoci, trzymaniu si z niezomn wiernoci praw
i ustaw, wielkiej mioci ojczyzny, wielkim obywatelskim
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cnotom synów Wgier zawdziczaj Wgrzy, e prawo yje
jeszcze niewygase w umysach ich synów i e ze zrzdze-

nia Opatrznoci upa nie mog i nie upadn.

Panowie, przyznaj si, e najgortsz ywi sympatj
dla szlachetnych ludów Wgier. W zgrzybiaej staroytnoci
spenialimy przez wieki, odpierajc nacisk barbarzyskich

ludów azjatyckich, równe posannictwo dziejowe. Polacy

i Wgrzy przez wieki zostawali w cilejszych pomidzy sob
przyjaznych stosunkach politycznych i mieli wspólnego
króla. Zblieni jestemy podobiestwem charakteru i tem-

peramentu, wyksztaceni na gruncie wspólnych politycznych

wolnych instytucyj. Lecz, panowie, nie sympatja jedynie

dla ludu walczcego o suszne swe prawa skonia mnie do

przemówienia dzisiaj. Czyni to w dobrze zrozumianym in-

teresie ludów Austrji, którym nie moe by obojtnem, czy

ich smutna lub wesoa przyszo czeka; czyni to w dobrze

zrozumianym interesie korony, w interesie obraonego uczu-

cia prawa. Jeeli, panowie, uprzejmie zgodzi si moemy
na to, aby w Wgrzech z konstytucyjnej drogi prawa zboczo-

no, to przypomnijmy sobie, panowie, chrzecijask nauk
i nie czymy tego Wgrom, czego nie chcemy, aby nas spo-

tkao. Panowie, przekonany jestem, e pomimo tego (zwró-

ciwszy si ku lewicy) zawotujecie adres, dacie ministrom

wotum zaufania i powiecie, aby szli dalej drog, na jak
wzgldem Wgier wstpili. Lecz zwacie, panowie, tylko na

ow szczup rzesz, która si za dobrem prawem ucinione-

go ludu ujmuje; spojrzyjcie na te próne awy, a przekona-

nie samo wam si nasunie, e wikszo nalecych do
Austrji ludów ministrom nie wotum zaufania, lecz bardzo

wymownie wotum nieufnoci daje. (Brawo na prawicy).

(Wedug oryginau, drukowanego w Paryu u L. Martinet,

ulica Mignon 2.



List komitatu Szatmar do Smolki.

Szanowny Panie Pole!

Gdy komitat nasz w r. 1830, poruszony cierpieniami

zawsze pokrewnego nam i duchowo pobratymczego narodu

polskiego, naszemu posowi do parlamentu da instrukcj,

aby da odbudowania rozwiartowanej Polski, nie móg
przypuszcza, e w trzydzieci jeden lat potem jeden z sy-

nów tego oddawna ucinionego narodu bdzie zmuszony

przemawia za powróceniem zniweczonej konstytucyi w-
gierskiej ojczyzny. Wród zgryzoty mio nam byo sysze
na posiedzeniu pastwowej Izby Niszej z d. 28 sierpnia

siedmioletniej rady znakomit mow jego, wypowiedzian

z ca szczeroci serca i swobod myli, a wiadczc o wy-

bornem pojmowaniu stosunków naszego kraju, i szlachetnie

a odwanie bronic zdeptanych praw cywilnych naszego

narodu. Podwójnie mio nam byo to sysze: raz dlatego, i
wypowiedzia to Pan przed takiem ciaem, które ze zoliw
uciech przyjo do wiadomoci fakt zniweczenia przez prze-

moc naszej tysicletniej konstytucji, — powtóre za, i mowa
jego przekonaa nas o tern, e ciaa tego wikszo wszyst-

kiem raczej by moe, tylko nie wynikiem swobodnego wy-

boru ludów, jak równie o tem, i ciao to, sprzeniewierzyw-

szy si wzniosemu swojemu powoaniu i nie troszczc si
o to, aeby by przedstawicielem ludów, spado do roli le
pego narzdzia rzdu. Pociech nasz jednak jest przewiad-

czenie, e cokolwiekbdby ujawniono w imieniu narodów.
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przez usta wybraców, zorganizowanych w interesie rzdu,

to jednak ludy, wprost naturalnym instynktem wiedzione,

zdoaj porozumie si z sob, a myli ich, cho w tajemni-

cy, spotkaj si u wspólnej idei wolnoci.

Wszak skutkiem le pojtego interesu dynastycznego

w r. 1657 wojska wgierskie, w przymierzu z królem szwedz-

kim, Karolem X-ym, tym Pirrusem Pónocy, przegrasoway

wolne przestrzenie polskiej ojczyzny: wszak i dotychczas

wci jeszcze dla podtrzymania potgi absolutyzmu wyzysku-

j nawzajem przeciwko sobie synów obydwóch narodów.

Jednak pomimo wszystko obydwa narody umiej bratersko

darowa sobie gorycze przeszoci, wspólnie czuj cierpienia

aktualne i wspólnie ywi nadziej w przyszo, kryjc

w sobie jutrzni wolnoci. Wolno bowiem moe pogrze

ba na pewien czas kpiel z krwi: lecz z popioów odrodzo-

na znów powstaje, gdy si moraln tylko sia moe zwyci-

y, tudzie sprawiedliwo, która jest jedyn, pewn pod-

walin pastw. To te przyjmij Pan nasz bratersko wy-

cignit prawic, a poniewa uwaamy Pana za wyraziciela

myli narodu polskiego, niechaj ten braterski ucisk doni

bdzie uciskiem w imieniu narodów.

e za komitat Szatmarski Panu, synowi niegdy swo-

bodnego i wielkiego, a dzi rozwiartowanego narodu, za

publiczn i szlachetn obron cywilnych praw naszej ojczy-

zny winien jest publiczn podzik, przyjmij j Pan od nas

z tak czystem uczuciem, z jakiem my j Ci przesyamy.

Pisano w Nagy-Karoly, 9-go wrzenia 1861 r., podczas

trwajcego wci ogólnego zebrania.

Zygmunt Luby,

starszy notarjusz.

(„Pesti Napió" z dnia 17-go wrzenia 1861 r.)-



Polski Rzd Tymczasowy do Ludwika Kossutha.

1861.

z najywszem podzikowaniem przyjmujemy szlachetn

propozycj, jak Pan czynisz polskiej sprawie w kwestji owej

broni, pozostajcej do Paskiego rozporzdzenia. Uwaa-
my to za czyn godny pierwszego obywatela Wgier, tudzie

bdcy objawem solidarnoci narodów, która to solidarno,

aczkolwiek czsto przez polityczne wzgldy cierpi uszczerb-

ki, niemniej w rezultatach zawsze wydaje owoce dla tych lu-

dów, które j wyczuwaj. My nie zawiedziemy zaufania, ja-

kie w naszym ruchu ludy pokadaj. Upadek efemerycznej

dyktatury w niczem nie zmienia nieugitego postanowienia

naszego, i walczy bdziemy a do zdobycia zupenej nie-

podlegoci naszej ojczyzny. Pomoc, jak inne ludy nam
daj, upewniam, e wzmaga si i cech naszej rewolucji.

Alici walka nasza 'teraz dopiero si rozpoczyna i rzd
tymczasowy potrzebuje caego wysiku uwagi, aeby wszyst-

kie rewolucyjne siy, ofiarowane przez naród, zorganizowa.

W tych czasach zatem, kiedy okolicznoci wszystkie s tak

zwichrzone, niepodobna myle o przeprowadzeniu Paskiej

szlachetnej propozycji skonstytuowania legjonu wgierskie-

go. Gdy ruch nasz zupenie si ju rozwinie, decyzja nasza

w tej sprawie bdzie zaleaa od takich spraw, jakie wybie-

gaj poza nasz kompetencj. Ofert Pask przeto odka-

damy na przyszo. Kwestj t rozpatrywa bdzie w przy-

szoci i odpowiednio j oceni ów m stanu, który ju
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kiedy sta na czele spraw waszego narodu. Listu tego do-

rczycielem bdzie ten, kto równoczenie bdzie upowanio-

ny do odebrania tej broni, któr Pan tak szlachetnie ofiaro-

wa raczysz braciom tych, co nad brzegami Cissy padli

w obronie niepodlegoci Wgier. Hod i cze jednemu

z najdzielniejszych bojowników niepodlegoci narodów.

Stefan Bobrowski,

komisarz Rzdu Tymczasowego.

(Kossuth Lajos Iratai, tom V, str. 433).



Rzd Narodowy polski

do pana Ludwika Kossutha

w Turynie.

Rzd Narodowy polski z yw wdzicznoci przyj
pomoc, któr Pan zaofiarowae naszej sprawie, .i zaj si
natycimiast usuniciem trudnoci, jakie mogy sta na prze-

szkodzie jej zrealizowaniu.

Stosownie do Paskiej rady poczynilimy kroki do

pierwszego ofiarodawcy i uzyskalimy pewno, i, jeeli

tylko JO. Xi Couza wyrazi w tej mierze swoje yczenie,

speni si ono zgodnie z wytknitym przez nas celem.

Racz Pan zatem ze swojej strony oddawc niniejszego

listu zaopatrzy w pimienne upowanienie, na mocy które-

go monaby prosi Xicia Couz o wydanie przechowanych

w Rumunji 20.000 broni.

Wyraajc Panu podzik za tak szlachetn ofiar, któ-

r zoye na dobro naszego narodu, czuj si w obowizku
upewni Ci, Panie, i Polacy, walczc o swoj niepodlego
t wanie broni, która przeznaczona bya na wyzwolenie

Wgier, nie zapomn nigdy o witym dugu, jaki zacigaj
zarówno u wgierskiego narodu, jak i u Pana osobicie, jako

e Pan jeste narodu swego przedstawicielem.

Zechciej, Szanowny Panie, wybaczy tajemniczo, jak
zmuszeni jestemy si otacza, i nie wtp, e cho zamiast
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podpisów przykadamy piecz, aby przez to mniej ywym
by nasz szacunek i sympatja, jak zawsze jestemy i by-

limy przejci i wzgldem Ciebie, Panie, jak i caego na-

rodu wgierskiego ^).

Warszawa, 17 maja 1863 r.

*) Póniej nadesa mi Rzd Narodowy polski imienn swoj list.

Ley ona przede mn, lecz pal j, aeby po mojej mierci przez czyj

nieuwag, lub nieprzewidziany przypadek nie zostaa ujawnion i nie

daa powodu do przeladowa yjcyci moe jeszcze czonków tego rz-

du, lub kogo z ich rodziny. (Przypisek Kossutha).

(Kossuth Lajos Iratai, tom V, str. 434).



Rzd Narodowy polski do Ludwika Kossutha.

Warszawa, 14-go lipca 1863 r.

Panie Gubernatorze!

Rzd Narodowy otrzyma Pask not, datowan dnia

12-go czerwca, i w caej peni ocenia potne jej znaczenie.

Odnajduje w niej tego samego duclia podniosego, ten sam
szeroki widnokrg, t sam bystro koncepcji, jaka Pask
dziaalno polityczn zawsze cechowaa.

Rzd Narodowy na jeden tylko punkt ma co do nad-

mienienia: odnosi si to do rzekomego braku wiernoci dla

zasad, jak Pan dotyciczasowej polityce Rzdu Narodowego
zdaje si zarzuca.

Tym, którzy znaj czyny Rzdu Narodowego, zarzut ten

nie wyda si zasuonym. Ani przyjaciele nasi, ani wrogo-
wie nie mog uwaa walki, jak prowadzimy, za inn, jak

tylko za walk zasad z porzdkiem rzeczy, przyjtym
w Europie.

Szlak polityki naszej wykrela konieczno, nakazywa-
n przez wewntrzny stan rzeczy.

Stan rzeczy ten, jaki u nas obecnie panuje, nie pozwa-
la nam nadawa polityce naszej takiego rozwoju, jaki poza-

tem z natur sprawy naszej byby zgodny.

W kadym razie, pod gbok wziwszy rozwag plan,

który Pan bye askaw nam przedstawi, uznajemy go za

zupenie odpowiedni do potrzeb faktycznej sytuacji i przyj-
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mujemy go z najywsz wdzicznoci, z tym jedynym tylko

warunkiem, eby walka, do wzicia udziau w której rodacy

Pascy pod wasnym sztandarem byliby powoani, ograni-

czaa si jedynie do terytorjów, zajtych przez Rosj; spo-

dziewamy si wszake, i wprdce obrót rzeczy pozwoliby

na rozszerzenie pola czynnoci wojennycli.

Jeeli warunek ten wyda si Panu moliwym do przy-

jcia, wtakim razie Rzd Narodowy najusilniej Pana uprasza,

racz Pan wyda zarzdzenia, potrzebne do przeprowadzenia

Paskiego planu.

Jeden z agentów Rzdu Narodowego, który w niedu-

gim czasie wybierze si w podró do Woch, bdzie upowa-

niony do wykrelenia pozytywnego kotendo warunków, któ-

re ~ silnie w to ufamy — wpyn na przyszo obydwóch

zaprzyjanionych narodów w sposób, peen zbawiennych

konsekwencyj.

Zamiast podpisu piecz polskiego rzdu

narodowego:

(Rzd Narodowy, Wydzia Spraw Zagranicznych).

(Kossuth Lajos Iratai, tom V, str. 448).



Odezwa Kossutha do onierzy wgierskich.

Do konsystujcych w Galicyi dzielnych

onierzy wgierskich.

Junacyl

Bohaterscy Polacy, walczc o swój byt narodowy, staj
przed ucinionemi narodami jako serca podnoszcy przykad.

Cierpienia ich przepeniaj wspóczuciem kad pier
czujc: powiceniem ttnicy ich patrjotyzm nakazuje
cze, bohaterstwo ich porywa podziwem.

W najdalszych okolicach wiata codzien arliwe mody
z ust miljona ludów wznosz si do Boga, aby zwycistwem
pobogosawi sprawiedliwy or Polaków i zwróci im ich

miejsce w rzdzie wolnych i niepodlegych narodów, którego

pozbawia ich uzurpacyjna sia z przemoc.
Jeeli dalekie ludy takiem wspóczuciem darz walk

polsk o wolno, jake moglibycie Wy, wgierscy wojacy,

pozostawa w chodnej obojtnoci wzgldem cierpie, po-

wice i mstwa, których bezporednimi jestecie wiad-
kami?

Wszak jestecie Wgrami, a Wgier nienawidzi ucisku,

w onie Wgra yje nieugaszona, wita mio wolnoci.

Wszak jestecie wojakami, a bohater ma cze dla

bohatera.

Za do serc wgierskiego bohatera sprawa polska
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jeszcze innenii, potnemi motywami przemawia z przeszo-

ci, teraniejszoci i przyszoci.

Szczk broni, który tu do was z poza granicy przenika,

niepodobna, aby w duszachi waszyci nie budzi wspomnie
wojny wgierskiej o wolno, któr czternacie lat temu pod

moim rzdem z takiem bohaterstwem naród nasz prowadzi.

Niepodobna, abycie nie wspominali z wdzicznoci,
jak w witych bojach za nasz ojczyzn i polska krew py-
na; e na polach naszych krwawych zwycistw, pospou
z popioami wgierskich honwedów spoczywaj w witej
naszej ziemi zmieszane z niemi popioy polegych za nas pol-

skich bohaterów.

Niepodobna, aby odgos wrcej w ssiedztwie walki nie

przywodzi wam na myl, e Polacy obecnie i za nas do

zemsty staj, puszczajc si w zapasy na mier i ycie prze-

ciwko tej wanie potdze, która w r. 1849 bezbonem wtr-

ceniem si swojem wydara z rk naszych owoce krwawyci
naszych zwycistw, wolno naszej ojczyzny, któr waleczny

or wgierski ju by naówczas zdoby.

I gdy, zgnbiony opakanym uciskiem, w jakim nasza

ojczyzna obecnie pozostaje, wspominam tamte czasy, a w wa-

szych bohaterskich sercach wyczuwam siln wol ku temu,

aby ojczyzna nasza nie jczaa wiecznie pod jarzmem nie-

mieckiem, i jeli szlachetn t wol popiera wiara i nadzieja

w to, e musi nadej dzie, kiedy na pospnem niebie

ojczyzny naszj znów soce wolnoci zawieci, — to nie-

podobna, junacy, abycie nie czuli, e nas, Wgrów, wie
z Polakami nietylko moralny obowizek wdzicznoci, ale

zarazem i jak najywsza wspólno narodowych interesów.

S oni dla nas nietylko ssiadami: oni s naszymi przy-

jaciómi, brami naszymi, z których losem nasza wasna
przyszo i wszystkie nasze interesy stoj w najcilejszym

zwizku. Jeeli oni zdobd wolno — ich wolno posu-

y za punkt wyjcia dla naszej wolnoci. Jeeli oni zwy-

cisko wyjd z niepewnych warunków wojny — obca inter-

Wgrzy a Polacy. 14
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wencja nie zdoa ju wsun si pomidzy nas a tych, którzy

wiaroomnie depc nasze tysicletnie prawa, gdy kiedykol-

wiek z szabl w rku zadamy od nich porachunku za rabu-

nek wolnoci naszej ojczyzny. Jeeliby za czcigodne wy-

siki Polaków zostay udaremnione, przeciwne wolnoci

wpywy moskiewskiego despotyzmu ca si ciaru swego

ugruntowayby si w swej mocy, i Austrja uszaby grocego
jej niebezpieczestwa, jakie odbudowanie wolnoci Polski

grozi chciwym wadzy mocarstwom, uciskajcym ludy, —
wówczas i nasze patrjotyczne nadzieje na nieokrelone cza-

sy poszyby ? dymem, a obce jarzmo znów z ca pewnoci
bezkarnoci zaciyoby nad na^ cierpic ojczyzn.

Moe si trafi, e bojowa wichura, rozptana w waszem
ssiedztwie, z dzi na jutro taki przybierze obrót, jaki nas,

Wgrów — o ile nie zechcemy nikczemnie zrezygnowa
z wolnoci naszej ojczyzny — do tak wielkich powoa posta-

nowie, po jakie siga dotychczas jeszcze nie mielimy
sposobnoci.

Wierny obowizkowi, który tytuem zaufania narodu na

mnie spoczywa, o to si troszcz, aby taki obrót spraw nie

zasta nas nieprzygotowanymi.

Tymczasem jednak przemawiam do Was, junacy, tylko

w imi sprawiedliwoci i braterstwa, idcie za szlachetnym

odruchem wspóczucia, wrodzonym kadej uczciwej, wolno
miujcej piersi Wgra, a zwracajcym si ku Polakom, wal-

czcym na mier i ycie o suszno i o wolno.
Miejcie wci to na oku, e s to nasi bracia, których

interesy s podobne do naszych. Zachowanie si Wasze
wzgldem nich niechaj zawsze kierowane bdzie przez uczu-

cie braterstwa.

Nie dajcie im powodów do skargi, e zamiast przyja-

ció— nawet i w Was maj wrogów. Strzecie si pogbia im

przeszkody, powiksza ilo trudnoci, raczej uatwiajcie im

wszystko i wszdzie, gdzie si tylko da. Pamitajcie zawsze

o tej wzniosej dewizie mioci bliniego: „Czyn innym tak,
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jakby pragn, aby tobie inni czynili". Dzisiaj oni potrze-

buj Waszej yczliwoci,-jutro my moemy ich yczliwoci

potrzebowa. Zachowajcie dla imienia Wgrów prawo

signicia po pomoc z podniesionem czoem, poniewa na-

pisano jest, e tak miark bdzie nam odmierzone, jak

mierzylimy sami.

Idc za mojem wskazaniem, bdziecie nietylko \Vierny-

mi stróami honoru wgierskiego przed Bogiem i wiatem,

junacy! lecz take utorujecie drog ojczynie naszej ku temu

witemu celowi, ku oswobodzeniu, do Idórego z arliwoci

wzdycha kade wierne serce wgierskie.

Przyjmijcie ode mnie przyjacielski ucisk doni i bo-

gosawiestwo moje, drodzy moi rodacy, dzielni towarzysze

niedoli. Liczcie na mnie tak, jak ja licz na Was w sprawie

ojczyzny naszej i wolnoci.

Pisaem w Turynie, we Woszech, 20 lipca 1863 r.

Ludwik KossiUh

z wyboru narodu gubernator Wgier

1849 roku.

(Kossuth Lajos Iratai, tom V, str. 489).
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